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1. Toiminnanjohtajan katsaus

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman pääteema 
oli yhdessä eteenpäin. Teemalla haettiin suuntaa 
uudistustyölle ja käännettiin katsetta eteenpäin 
vuotta 2020 leimanneen koronapandemian jälkeen. 
Suunnitelmia jouduttiin kuitenkin muuttamaan jo 
alkuvuodesta, kun kolmas koronavirusaalto johti 
jälleen sulkutoimiin yhteiskunnassa. Yleisötapahtumia 
ja useaan kertaan siirrettyjä SRL100 -juhlallisuuksia 
jouduttiin perumaan, mutta ratsastuksen seura- ja 
tallitoimintaa oli pääosin mahdollista jatkaa rajoitusten 
puitteissa. Koronapandemian lisäksi Euroopassa 
levinnyt hevosten herpesvirus (EHV-1) aiheutti vakavan 
uhan hevosten terveydelle sekä katkoksia kevään 
kilpailutoimintaan.

Kuluneen toimintakertomuskauden aikana liitolle 
luotiin oma vastuullisuusohjelma, joka oli hevosalalla 
ensimmäinen laatuaan. Vastuullisuusohjelma 
pohjautuu globaalin ja kansallisen toimintaympäristön 
ajureihin, ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien tarpeisiin 
sekä odotuksiin siitä mihin ja miten Ratsastajainliitto 
vaikuttaa toimintaympäristössään. Ohjelma 
kattaa kaiken liiton toiminnan ja koostuu neljästä 
painopistealueesta: osana luontoa, hevosen rinnalla, 
arvokas yhteisö sekä tapamme toimia. Ohjelman 
viemistä käytäntöön jatketaan vuonna 2022.

Vuoden 2021 alussa seurojen jäsenten käyttöön 
tarjottiin uusi, sähköinen jäsenkortti ja sen ympärille 
rakentuva Jäsenhuone-sovellus. Jäsenhuoneessa 
julkaistiin vuoden aikana mm. Hippos-lehden 
sähköinen arkisto sekä tietoa seurojen toiminnasta, 
liiton palveluista ja jäseneduista. Jäsenhuoneen 
käyttäjiltä kerättiin palautetta, jota hyödynnetään 
jatkokehityksessä. Myös jäsenseurojen kehittämisen 
rakenteita päivitettiin, kun uusi seuratoiminnan 
ohjausryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa. 
Ohjausryhmä järjesti vuoden aikana mm. 
seuratoiminnan superviikko -viestintäkampanjan sekä 
useita Iltatee -keskustelutilaisuuksia seuratoimijoille.

Urheiluvuoden kohokohtia olivat Tokion olympialai-
set ja paralympialaiset. Suomea edustivat Henri Ruoste 

– Kontestro DB kouluratsastuksessa sekä Katja Karjalai-
nen – Dr. Doolittle ja Pia-Pauliina Reitti – Supremo pa-
raratsastuksessa. Kotimaan kilpailutoiminnan huippu-
hetkiä olivat koulu-, este- ja pararatsastuksen Pohjois-
maiset mestaruuskilpailut Ypäjällä. Joukkuekultaa es-
teratsastuksessa voitti Suomen joukkue, jossa ratsasti-
vat Elena Hietanen ja Shelby, John Antell ja Iscara Del 
Maset, Janna Jensen ja Julie Vd Verbindingshoeve sekä 
Marina Ehrnrooth ja Evli Ellington. Kesäkaudella lan-
seerattiin menestyksekkäästi uudet kansalliset Pohjo-
la Grand Prix ja Pohjola Grand Tour -sarjat, jotka toi-
vat yhteen suuren joukon koulu- ja esteratsukoita oppi-
maan toisiltaan, kehittymään ja menestymään.

Syyskokouksen henkilövaaleissa liiton hallituksen 
jäseniksi kaudelle 2022-2024 valittiin Valtteri 
Gundersby ja Carina Nyholm. Kokouksessa hyväksytty 
talousarvio vuodelle 2022 laadittiin 10 408 euroa 
alijäämäiseksi. Jäsenmaksuja ja muita maksuja ei 
korotettu. 

Ratsastajainliiton tulos vuodelta 2021 on liiton 
ja alueiden osalta 144 819 euroa ylijäämäinen. 
Positiivisessa tuloksessa näkyy monien toimenpiteiden 
yhteisvaikutus, kuten koronapandemian pitkittymisen 
myötä jatkettu kulukuri sekä Hippos-lehden kasvaneet 
mainostuotot. Tulosta vahvisti myös toukokuusta 
joulukuuhun pääosin keskeytyksettä jatkunut  
aktiivinen kilpailutoiminta. Toteutunut ylijäämä  
luo turvaa tuleville vuosille ja mahdollistaa  
panostukset toiminnan kehittämiseen. 
 

Helsingissä 4.4.2022 

Jukka Koivisto  
toiminnanjohtaja
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2.  Suomen Ratsastajainliitto vuonna 2021

Vuosi 2021 oli Suomen Ratsastajainliiton 101. toimintavuosi. Ratsastajainliiton strategiat ”Ratsastuksen johtavat 
ajatukset” ja ”Kaviouralla” johtivat toimintaa yhdessä vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman kanssa.

2.1. Pääteema: yhdessä eteenpäin
Vuoden pääteemana oli hevosen yhdistävä voima rikkaalle ja monikirjoiselle lajillemme. Toinen peräkkäinen 
koronavuosi viivästytti suunniteltua panostusta selvitystyöhön ja tulevaisuuden rakentamiseen. Loppuvuodesta 
saatiin kuitenkin aloitettua tutkimustyö ei-jäsenkyselyllä ja strategiatyön pohjustuksella. Tarkoituksena on madaltaa 
kynnystä tulla mukaan ratsastusharrastuksen pariin, tarjota laadukasta harrastetason toimintaa sekä luoda 
selkeitä, kehittäviä polkuja edetä urheilussa ja muussa toiminnassa. Menestys lajina edellyttää yhdenvertaista ja 
turvallista toimintaympäristöä, oikeudenmukaisuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kestävää ja vastuullista 
ratsastustoimintaa. Juhlavuoden 2020 peruuntunut risteily pidettiin joulukuussa 2021.

Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen nousi esiin monella tavalla. Hevosalan toimijat yhdistivät voimansa monessa eri 
projektissa, kuten kuntavaaleissa ja eläinsuojelulain uudistustyössä. Ratsastajainliitto oli mukana kehittämässä Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton lajisääntöjä vastaamaan Ratsastajainliiton sääntöjä ja arvoja. 

2.2. Tärkeimmät projektit, tapahtumat ja tunnusluvut
Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen merkitys 
Ratsastajainliitolla on vahva yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä asioissa. Liitto 
valvoo jäsenseurojensa ja -talliensa, kilparatsastajien, harrastajien sekä hevosten hyvinvoinnin etuja. 
 
Hevosala muuttuu ja uudistuu. Monet yhteiskunnan trendit, kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten arvostus, ovat 
suosiollisia alalle. Hevosavusteinen toiminta on nousussa ja sen odotetaan kasvavan edelleen lähivuosina. Vaikeina 
aikoina hevosen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja toimintakyvyn ylläpitämiselle korostuu. 
 
Hevosalan järjestöt jatkoivat yhteistyötään Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston, Hippolis ry:n puitteissa. 
SRL on mukana vuonna 2020 aloittaneessa MTK:n hevosverkostossa.  Edunvalvonnan painopisteet olivat vuonna 2021 
koronapandemian vaikutusten arvioinnissa, toimintaympäristön muutoksen ennakoinnissa, tiedottamisessa ja vahvan 
edunvalvontaan liittyvän yhteistyöverkoston ylläpitämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Turvallisuus – vakuutusturvan kehittäminen 
Turvallisuus ja opetuksen taso ovat etusijalla Ratsastajainliiton hyväksymissä jäsentalleissa. Liitto edellyttää, että sen 
jäsentalleissa säännöllisesti ratsastavilla henkilöillä on tapaturmavakuutus ratsastusseuran jäsenetuna tai Green Card 
tai Green Card Plus. Liitto on ottanut jäsentallien satunnaisratsastajille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen 
piirissä ovat myös seurojen vapaaehtoiset sekä seurojen ja jäsentallien talkoohenkilöt.
Liitto tarjoaa vastuuvakuutuksen jäsenetuna kaikille seuroille ja jäsentalleille sekä liiton valmentajille ja toimihenkilöille. 
Toimihenkilöiden vastuuvakuutus kattaa myös toimihenkilötehtävässä toimimisesta mahdollisesti aiheutuvat rahalliset 
vahingot. Liiton hallituksella on oikeusturva- ja vastuuvakuutus. 
Ratsastajainliitto käy jatkuvaa keskustelua vakuutuskumppaniensa kanssa. Tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja 
ennaltaehkäistä vahinkoja. Vapaaehtoinen lisävakuutus korvaa ratsastukseen liittyvät tapaturmat liiton jäsenvakuutusta 
laajemmin. Liitto on toteuttanut turvallisuutta käsitteleviä kampanjoita.

URHEILUN PROJEKTIT
Arvokilpailut
Huippu-urheilussa Tokion vuodelta 2020 siirtyneet olympialaiset ja paralympialaiset olivat vuoden pääkohta. Suomea 
edustivat Tokiossa Henri Ruoste – Kontestro DB kouluratsastuksessa sekä Katja Karjalainen – Dr. Doolittle ja Pia-Pauliina 
Reitti – Supremo pararatsastuksessa. 
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Euroopan mestaruuskilpailuissa Suomen joukkue oli kouluratsastuksessa kuudes ja U25-ikäluokassa Suomella oli 
ensimmäistä kertaa mukana kokonainen kouluratsastusjoukkue. Lapsiratsastajien EM-esteratsastuksessa Hugo Kogelnig 
voitti hopeaa ja ikäluokan finaalissa ratsasti myös Jone Illi. Juniorien finaaliin pääsi Aura Vasama. Kenttäratsastuksessa 
Veera Manninen oli nuorten EM-kilpailuissa seitsemäs.

Koulu-, este- ja pararatsastuksen Pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestettiin Ypäjällä yhteistyössä Hevosopiston 
kanssa. Kilpailut onnistuivat järjestelyiltään erinomaisesti.
Yhteistyötä Ypäjän Hevosopiston valtakunnallisen valmennuskeskuksen kanssa jatkettiin ja toimintaa kehitettiin 
urheilijan urakehityksen tukemiseksi. Merkittävimmät kilpailutulokset esitellään kohdassa kilpailutoiminta.

Kansallisella tasolla uudet Pohjola-sarjat koulu- ja esteratsastuksessa herättivät paljon kiinnostusta ja saivat suuren 
suosion.  

Kouluratsastuksen arvokilpailuprojekti
Kouluratsastuksen arvokilpailuprojektia jatkettiin toteuttamalla kansainvälistä kilpailuohjelmaa. Valmennuksesta vastasi 
hollantilainen Rien van der Schaft. EM-kilpailun kuudes sija senioreissa oli hyvä välietappi kohti Pariisin olympialaisia.
 
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti
Esteratsastuksen Nations Cup -projekti on vahva osa liiton strategian mukaista joukkuetoimintaan panostamista. 
Vuonna 2021 osallistuttiin yhteen Nations Cup -kilpailuun joukkueella. Valmennuksesta vastasi edellisen vuoden tapaan 
Ad van de Wetering. Hänen valmennustapahtumansa Suomessa kattaa myös ikäkausiratsastajien parhaimmiston.  

Urheilutoiminnan kehittäminen
Huippuratsastuksen kehitysohjelman merkittävimmät hankkeet olivat tiivis yhteistyö Ypäjän Hevosopiston 
valmennuskeskuksen kanssa, kansainväliset valmentajasopimukset sekä panostus kotimaisten maajoukkue- ja 
aluevalmentajien osaamisen kehittämiseen. 

Talent-ohjelma
Talent-valmennusohjelmaa jatkettiin. Talent-valmentajille järjestettiin etätapaaminen Valmentajaseminaarin 
yhteydessä, jossa oli vapaata keskustelua ja kuulumisten vaihtoa. Valmentajat saivat myös esittää toiveita ja 
kehitysehdotuksia Talent-toiminnasta. Talent-toimintaa on tarkoitus kehittää jatkossakin, ja kentältä tulleita toiveita ja 
ideoita halutaan kuunnella. Talent-toimijoiden määrä oli noin 30. 

Helsinki International Horse Show ja Nations Cup -kilpailut
Helsinki International Horse Show ja sen yhteydessä kilpailtava esteratsastuksen maailmancupin osakilpailu 
ovat erittäin tärkeitä Suomen ratsastusurheilun kannalta. Vuonna 2021 tapahtuma jouduttiin peruuttamaan 
koronapandemian johdosta jo toisen kerran. 

KILPAILUJÄRJESTELMÄ
Kilpailujärjestelmän tavoitteet:
· Etenee ratsukon urapolun mukaisesti 
· Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen 
· Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa
· Varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille 
· Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä 
· Varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin 

Vuonna 2015 uudistetusta kilpailujärjestelmästä palattiin osittain vanhaan kilpailujärjestelmään 1.1.2020 alkaen. 
Vanhat kilpailutasojen nimikkeet seura, alue ja kansallinen palautettiin käyttöön kilpailutoiminnan selkeyttämiseksi. 
Uusitun kilpailujärjestelmän hyväksi havaitut toiminnot hyödynnetään jatkossa. 

KIPA ja Equipe
KIPA2-kilpailupalvelujärjestelmän kehittäminen jatkuu ja siinä huomioidaan sääntömuutokset.

Kevätkokous
Kevätkokous järjestettiin Helsingissä 25.4.2021. Kokous järjestettiin etänä tietoliikenneyhteyksin. Edustettuna oli 49 
jäsenseuraa ja 14 yhteisöjäsentä. Äänimäärä oli yhteensä 181. Kokoukseen osallistui 65 henkilöä.
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Syyskokous
Syyskokous järjestettiin Helsingissä 21.11.2021. Edustettuna oli 109 jäsenseuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 391. 
Yhteisöjäseniä oli 28, joiden äänimäärä yhteensä oli 28. Ääniä oli yhteensä 419. Kokous toteutettiin koronarajoitusten 
takia etäkokouksena. Kokouksesta tuotettiin suora internet-lähetys jäsenistölle.

Vuosikokousten palkitut
Kevätkokous myönsi kultaisen ansiomerkin Anneli Kivelälle. Syyskokous myönsi kultaisen ansiomerkin Liisa Harmolle, 
Heikki Heiskaselle ja Marjaana Tengmanille.

Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kymmenen kertaa. Lisäksi hallitus piti kahdeksan sähköpostikokousta.

Suomen Ratsastajainliiton hallitus 2021 ja jäsenten toimikaudet
Marjukka Manninen, puheenjohtaja, 2021–2023
Osmo Metsälä, varapuheenjohtaja, 2020–2022 
Kari Kallonen, 2021
Aki Karhapää, 2021–2023
Terhi Koipijärvi, 2021–2023
Carina Nyholm, 2019–2021
Salla Varenti 2020–2022 

Hallituksen suunnittelupäivät pidettiin 20.5. liiton toimistolla sekä 6.9. ravintola Talin Kartanossa.

Liiton toimiston henkilökunta 
Jukka Koivisto, toiminnanjohtaja 
Emmi Kupiainen, koulutus- ja tapahtumakoordinaattori 
Minttu Kuusisto, kilpailuassistentti
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä 
Salli Saarela, kilpailutoimen koordinaattori
Sari Siltala, seurapalvelukoordinaattori 
Hanna Talvitie, pararatsastuskoordinaattori (opintovapaalla) 
Tuula Tella, IT-päällikkö
Anna Wessman, seuratoiminnan kehittäjä
Jutta Koivula, urheilujohtaja 
Sonja Holma, Hippos-lehden päätoimittaja  
Kati Hurme, viestinnän asiantuntija

Tallineuvojina toimivat Rosali Kivitie, Tero Kortelainen ja Antti Heikkilä. Määräaikaisena SRL100- ja Pohjola-
tähtikilpailujen projektipäällikkönä toimi Ulla Nurmi.
 
Jäsenseurat 
Jäsenseuroja oli 500.

Ratsastusseurojen jäsenetuja olivat mm. vastuuvakuutus ja talkootyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus, 
jäsenrekisteri- ja laskutuspalvelut, seurakehittämispalvelut, kerho-, markkinointi-, jäsenhankinta- ja muu materiaali, 
merkkisuoritus- ja koulutuspalvelut, nuorisotoiminnan palvelut, viestintätuki, alueiden tuottamat palvelut sekä yhteiset 
Teosto- ja Gramex-sopimukset.

Seurojen henkilöjäsenten määrä oli vuoden lopussa 40.535 (41.778 vuonna 2020). Ratsastajainliiton jäsenseurojen 
jäsenistä 64 % oli senioreita ja 36 % junioreita. Jäsenistä naisia oli 95 % ja miehiä 5 %. 

Liiton edut seurojen henkilöjäsenille olivat Hippos-lehti, Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva, oikeus suorittaa ratsastus- 
ja hevostaitomerkkejä, oikeus lunastaa kilpailu- ja toimihenkilölupia, hotelli-, vakuutus- ja laivamatka-alennukset sekä 
lakineuvontapalvelut. Ratsastajainliitto jatkoi yhteistyösopimusta Stabenfeldtin kanssa Penny & Friends -kilpailukonseptista, 
nettikaupan jäsenedusta, messuyhteistyöstä ja kesän lukupiireistä yhteisellä teemalla ”Kohtaa hevonen lukemalla”. 
Ratsastusseuran jäsenet saivat vuonna 2020 alennuksia myös GoExpo Horse -messujen, Hevoset-messujen ja Helsinki 
International Horse Show´n lipuista, mutta valitettavasti kaikki nämä jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi. 
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Jäsenkortti muuttui sähköiseksi vuoden alussa, kun käyttöön otettiin Jäsenhuone. Siellä on jäsenkortin lisäksi mm. 
mahdollisuus omien tietojen päivittämiseen ja jäsenlaskun maksuun, Hippos-lehden arkisto sekä erilaista materiaalia 
jäsenyyden tueksi.

Jäsentallit
Jäsentalleja oli yhteensä 339 (345 vuonna 2020), joista ratsastuskouluja 207 (209 vuonna 2020).

Jäsentallien edut olivat:
· Äänioikeus vuosikokouksissa
· SRL:n logon ja jäsentallilogon käyttöoikeus markkinoinnissa
· Toiminnan vastuuvakuutus
· Satunnaisratsastajavakuutus (kattaa kaikki leiriläiset, kokeilijat, alkeiskurssilaiset)
· Edunvalvonta ja hevosalan kehittäminen
· Yrittäjäkoulutukset ja infotilaisuudet
· Tallikäynti ja -konsultaatio
· Alueelliset tallikohtaamiset ja seminaarit
· Ajankohtainen tiedotus
· Seura- ja aluekilpailujen järjestämisoikeus, KIPA ja Equipe lisenssi ja tukipalvelut
· Ratsastus- ja hevostaitomerkkien suoritusoikeus
· Hevosten vuosimaksujen ryhmähinta (200 e, hevosmäärästä riippumatta, normaalisti 40 e/ hevonen)
· Ilmaismateriaalit, esim. Nouse Ratsaille -markkinointimateriaalit 
· Gramex- ja Teosto -sopimukset
· Lakineuvonta
· Hippos-lehden ilmoitukset 15 % alennuksella
· Ratsastuskenttien pohjien huoltoneuvonta

Jäsentalleilla Green Card -kortin lunastaneita, rekisteröityneitä ratsastuksen harrastajia oli 3.018 (3.130 vuonna 2020). 
Green Cardin -korttiin sisältyy tapaturmavakuutus.

Henkilöjäsenet ja rekisteröityneet harrastajat 
Henkilöjäsenten ja Green Card -harrastajien kokonaismäärä oli 44.553 (44.908 vuonna 2020). 

2.3. Toiminnan vastuullisuus ja kestävä kehitys
Ratsastajainliitolle rakennettiin vuoden 2021 aikana vastuullisuusohjelma, joka on ensimmäinen hevosalalla julkaistu 
vastuullisuusohjelma. Ohjelma pohjautuu globaalin ja kansallisen toimintaympäristön ajureihin ja ulkoisten ja sisäisten 
sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin siitä mihin ja miten Ratsastajainliitto vaikuttaa oleellisesti toimintaympäristössään. 
Vastuullisuusohjelma kattaa kaiken SRL:n toiminnan ja jakautuu neljään painopistealueeseen: 

Osana luontoa 
· Tuetaan, autetaan ja kannustetaan organisaatiota kohti ympäristöllisesti kestävää toimintaa. 
· Tavoitteena on, että kaikki SRL:n jäsenyhteisöt omaksuvat ympäristövastuusta huolehtimisen ja sen jatkuvan  
 parantamisen luontevaksi osaksi päivittäistä toimintaansa.

Hevosen rinnalla
· Edistetään hevosen hyvinvoinnin kaikessa liiton toiminnassa.
· Lisätään ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

https://www.ratsastus.fi/srl/edunvalvonta/
https://www.ratsastus.fi/talliyrittajalle/hyodyllisia-linkkeja/lainsaadanto-ja-lakineuvonta/
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Arvokas yhteisö
· Mahdollistetaan avoin, kunnioittava, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö, jossa jokainen voi turvallisesti  
 urheilla ja harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan.
· Vahvistetaan osallisuuden tunnetta yhteisössä ja selkeytetään epäasialliseen käytökseen puuttumisen  
 toimintatapoja.

Tapamme toimia
· Kokoaa yhteen Ratsastajainliiton toimintaperiaatteet ja säännöt.
· Tavoitteena on selkeyttää ja selventää organisaation toimintatapoja ja sääntöjä.

Ratsastajainliiton vastuullisuusohjelma ja siihen liittyvä vastuullisuuspolitiikka ohjaavat ja tukevat kaikkea liiton 
toimintaa. Ohjelma on osa liiton strategiaa ja johtamista. 

Ratsastajainliitto tekee yhteiskunnan muutoksessa töitä sen eteen, että ratsastus on sosiaalisesti, ympäristöllisesti, 
yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää.

Ratsastajainliitto on sitoutunut Urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja Reilun Pelin periaatteisiin, 
Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) ja Maailman Antidopingtoimiston (WADA) ohjeisiin, Kansainvälisen 
Ratsastajainliiton FEI:n arvoihin, vastuullisuuspolitiikkaan ja sääntöihin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä 
Suomen ja Euroopan Unionin ilmastopolitiikkaan. 

Ratsastajainliitto on sitoutunut toimialan kehittämiseen osana yhteiskuntaa luoden taloudellista ja sosiaalista arvoa. 
Globaalit ilmiöt vaikuttavat muun yhteiskunnan ohella myös ratsastusyhteisöön. Ratsastajainliitto hakee aktiivisesti 
ratkaisuja sidosryhmätyön kautta yhteiskuntaa koskeviin haasteisiin.

Ratsastajainliitto on sitoutunut omassa toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään ja Suomen 
hiilineutraaliustavoitteeseen 2035, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja YK:n kestävän kehityksen 
periaatteisiin. Liitto edistää ratsastusta kestävänä ja vastuullisena liikunta- ja harrastusmuotona. 

Ratsastajainliitto sitoutuu rooliinsa liikuntakasvattajana ja edistää ratsastusyhteisöä turvallisena kasvuympäristönä 
lapsille ja nuorille sekä tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena liikunta- ja harrastusympäristönä kaikille siinä mukana 
oleville. Ratsastus on harrastus- ja liikuntamuoto, joka tukee terveellistä elämäntapaa lisäten henkistä ja fyysistä 
terveyttä ja hyvinvointia. 

Ratsastajainliitto on hevosen puolella. Ratsastajainliitto sitoutuu yhdessä sidosryhmiensä kanssa edistämään ja 
ylläpitämään hevosen hyvinvointia kaikessa toiminnassaan. Ratsastajainliitto toimii hevosen puolestapuhujana 
yhteiskunnassa.

Osana vastuullisuustyötä liitossa toimii hallituksen vahvistama Reilu Peli -työryhmä, jonka toimikausi on kolme vuotta.
 
Reilu Peli -työryhmä 2021
Teija Ryhtä, ryhmän puheenjohtaja
Jonna Murtomaa
Riitta Kankainen
Eeva Kaartinen
Satu Myllykangas
Tarja Järviö, alueiden puheenjohtajiston edustaja
Terhi Koipijärvi, SRL hallituksen edustaja
Julia Häkkinen, Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja
Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja

SRL:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin 2021, toimiston henkilökunnalle järjestettiin 
yhdenvertaisuuskoulutus, sukupuolisensitiivisen viestinnän koulutus ja Erätauko-dialogi-koulutus.
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2.4. Kansainvälisyys 
Ratsastajainliitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationale (FEI), ja Euroopan 
ratsastajainliiton, European Equestrian Federation (EEF), jäsen. FEI:n ja EEF:n kokouksiin osallistuivat puheenjohtaja 
Marjukka Manninen ja toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin 
kansainvälisten kilpailusääntöjen muutokset. Erityisiä teemoja olivat hevosen hyvinvointiin liittyvät asiat, Tokion 
olympialaiset, koronapandemian vaikutukset sekä ihmisten ja eläinten antidopingsäännöt.

FEI:n Sports Forum järjestettiin vuonna 2021 etänä ja sen painopisteenä olivat Tokion olympialaiset ja paralympialaiset 
sekä hevostenhoitajien asema urheilussa.

Liitto on kansainvälisen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestön, International Group for Equestrian 
Qualifications (IGEQ), jäsen. Professori Kyra Kyrklund toimi International Dressage Riders Clubin varapuheenjohtajana. 
Tom Gordin oli kansainvälisten estekilpailujärjestäjien, Jumping Organisers, JO, varapuheenjohtaja ja siihen liittyvän 
esteratsastuksen maailmancupin kilpailujärjestäjien, World Cup Organisers (WCO), puheenjohtaja. Lisäksi Gordin 
toimi FEIn eri työryhmissä, kuten Covid-19-työryhmässä, Event Classification System sekä Sustainability-työryhmissä. 
Gordin oli mukana myös Euroopan Ratsastajainliiton The Future of Equestrian Sports Round Table -työryhmässä. 
Suomi osallistui pohjoismaiseen yhteistyöhön mm. maiden lajiliittojen yhteistapaamisissa. Pia Myrskog toimi Tokion 
olympialaisissa ja paralympialaisissa 2021 stewardina. 

Kansainväliset toimitsijatehtävät
Kansainväliset toimihenkilöoikeudet omaavat tuomarit ja ratamestarit vierailivat ulkomailla järjestetyissä 
kansainvälisissä kilpailuissa toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan. Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyösopimuksen 
mukainen toimihenkilövaihdon toteutuminen jatkui aiempien vuosien tapaan.
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3. Valmennus ja koulutus
Ratsastajainliitto järjesti ja tuki maajoukkuevalmennusta. Henkilökohtaista valmennustukea myönnettiin niille 
maajoukkueisiin nimetyille ratsastajille, jotka ovat pääsääntöisesti estyneet osallistumasta maajoukkueleireille, kuten 
ulkomailla asuvat kilpailijat. Kouluratsastuksessa kärkiratsukoille järjestettiin valmennusta myös Suomen ulkopuolella. 
Valmennusten toteutus esitellään taulukossa kohdassa 3.1. Muutama valmennusleiri jouduttiin alkuvuodesta 
perumaan koronapandemian takia.

Suomen Olympiakomitea myönsi Ratsastajainliitolle lajiliittotukea pararatsastuksen huippu-urheiluun. Lisäksi 
kouluratsastaja Henri Ruoste sekä pararatsastajat Katja Karjalainen ja Pia-Pauliina Reitti kuuluivat Olympiakomitean 
tukiurheilijoihin. Liittotuet kohdennettiin arvokilpailuihin valmistautumiseen ja valmennuksen tukitoimiin.

Valmentaja- ja täydennyskoulutukset toteutettiin koulutuskalenterin mukaan.

3.1. Maajoukkuevalmennuksen valmennus- ja kilpailuvalmennusvuorokaudet 

Seniorit Nuoret/U25 Juniorit Lapset/ponit

Esteratsastus 12 9 9 9

Kenttäratsastus 16*

Kouluratsastus 17 6 6 6

Lännenratsastus 2*

Pararatsastus 10*

Valjakkoajo 18*

Vikellys 3*

= yhteensä 123 (2020: 139) *ei ikäryhmäjakoa

Islanninhevoset  Askellajivalmennuksen toteutti Suomen Islanninhevosyhdistys, liitto tuki toimintaa.
 
Liitto tuki myös alueellisia liittovalmennuksia. Esteratsastuksessa toteutettiin 47 (40 vuonna 2020) 
valmennustapahtumaa, kouluratsastuksessa 48 (40), kenttäratsastuksessa 20 (22), vikellyksessä 1 (1), valjakkoajossa 7 
(4) ja islanninhevosten askellajiratsastuksessa 11 (7). Yhteensä 134 (114) liittovalmennustapahtumaa. 
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Lisäksi järjestettiin kaikkien alueiden liittovalmennettavien Kasva urheilijaksi -kuivaleiri etätapahtumana Ypäjältä käsin. 
Talent-valmennusohjelmaa toteutettiin noin 30:ssä seurassa ja tallilla.

Psyykkisen valmennuksen tilaisuuksia järjestettiin liiton ja alueiden toimesta kilpailuissa ja koulutustapahtumien 
yhteydessä. 

Valmennuksen tukitoimintana urheilijoille tehtiin kuntotestejä ja laadittiin harjoitusohjelmia, käytiin läpi laji- ja 
antidopingsääntöjä sekä suoritettiin terveystarkastus. Lisäksi perehdyttiin luennoilla erilaisiin urheiluun liittyviin 
aiheisiin. Maajoukkuelääkäritoimintaa jatkettiin. 

3.2. Kansainvälinen valmennus
Valmennusosaamista kartutettiin kansainvälisten valmentajien ja kouluttajien avulla: Rien van der Schaft 
valmensi kouluratsastajia ja Ad van de Wetering esteratsastajia. Elizabeth Winter jatkaa kenttäratsastuksen 
maajoukkuevalmentaja, vaikka leirityksiä ei voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää vuonna 2021. Valjakkoajossa 
haettiin uutta valmentajaa ja tehtävässä aloitti sveitsiläinen Christian Iseli.

3.3. Valmentajakoulutus
Valmentajakoulutuksia järjestettiin Ypäjän Hevosopiston valmennuskeskuksessa. Valmentaja I -koulutuksesta 
valmistui 59 henkilöä. Kaksi uutta Valmentaja I -koulutusta alkoi ja niissä aloitti yhteensä 54 henkilöä. Valmentaja 
II -koulutuksesta valmistui 30 henkilöä ja uuden koulutuksen aloitti 31 henkilöä. Liikunnan ja valmennuksen 
ammattitutkintoon (LVAT) valmistavasta koulutuksesta valmistui 10 henkilöä ja uuden koulutuksen aloitti 7 henkilöä.

Valmentajaseminaariin osallistui 98 henkilöä ja se toimi myös valmentajien lisenssikoulutuksena. Myös Dressage Going 
Strong ja Show Jumping Going Strong -valmennustapahtumissa pystyi päivittämään valmentajalisenssin. Osallistujia 
Dressage Going Strong -tapahtumassa oli 139 ja Show Jumping Going Strong -tapahtumassa 99 henkilöä. 

3.4. Toimihenkilö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus 
Liiton koulutusjärjestelmän tavoite on taata riittävä ja asiantunteva toimihenkilömäärä kilpailutoiminnan tarpeiseen 
eri tasoille. Ns. fast trackin kautta saadaan lisää toimihenkilöitä kokeneista kilpailijoista. Kansainvälisten koulutusten 
koulutuskiertoa jatkettiin. Kansainvälisistä koulutuksista suurin osa peruutettiin alkuvuonna vuonna 2021. Koulutukset 
jatkuivat syksyllä ja kansainvälisiin koulutuksiin osallistui 11 henkilöä.

Ratsastajainliitto järjesti yhdessä Ypäjän Hevosopiston ja aluejaostojen kanssa 140 koulutustapahtumaa, joihin 
osallistui yhteensä 2839 henkilöä. Suurin osa tilaisuuksista, kuten lisenssikoulutukset, oli suunnattu toimihenkilöille. 
Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia seuratoimijoille, kilpailujärjestäjille, kilpailijoille, harrastajille ja talliyrittäjille. 
Kansainvälisiin lajiseminaareihin ja toimihenkilökoulutuksiin lähetettiin 11 henkilöä. Uusia turvallisuuspäällikkökouluttaj
ia koulutettiin seitsemän. Tarkemmat listat koulutuksista ja osallistujamääristä löytyvät tilastoliitteestä.

3.5. Koulutusyhteistyö ja ammatillinen koulutus
Ratsastajainliitto osallistui hevosalan ammattitutkintoja ja näyttöjä kehittävien työryhmien työskentelyyn.   

3.6. Urheiluoppilaitosyhteistyö
Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaa jatkettiin Ypäjän Hevosopiston ja Turun Urheiluakatemian, Tampereen 
Urheiluakatemian ja Urhean kanssa. Ratsastajainliitto pisteytti 24 (21 vuonna 2020) urheilulukioon hakenutta 
opiskelijaa keväällä 2021.  



12

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2021

4.  Kilpailutoiminta 
Vuonna 2021 lunastettiin kansainvälisiä kilpailulupia (A, B ja C) yhteensä 231 (275) ja kansallisia kilpailulupia (A, B ja C) 
1.680 (1.691). Aluelupien määrä oli 3.448 (3.320). Seurakilpailulupia lunastettiin 3.768 (4.018). Hevosten vuosimaksuja 
lunastettiin 6.529 (6.380).

Kansallisia kilpailuja järjestettiin 149 (143). Lähtijämäärä kansallisissa kilpailuissa oli 12.680 (10.978). Aluekilpailuja 
järjestettiin 139 (289), joissa lähtijämäärä oli 20.163 (17.800). Seurakilpailuja järjestettiin 508 (900) ja lähtijämäärä 
niissä oli 25.777 (25.887). Alue- ja lajikohtainen jakauma on eritelty tarkemmin tilastoliitteessä.

Lisenssitoimihenkilöoikeuksia oli 1.495 (1.542) ja niistä valmentajalisenssejä 375 (346). Kansainvälisen Ratsastajainliitto 
FEI:n tilaston mukaan kansainvälisiä toimihenkilöitä, kuten tuomareita, stewardeja ja ratamestareita, oli 52 (115). 
Samalla henkilöllä voi olla useampia oikeuksia.

FEI:n kilpailurekisteriin oli aktivoitu 290 (267) ratsastajaa sekä 458 (429) hevosta. FEI:n tilaston mukaan 
suomalaisratsastajia osallistui 461 (283) kv-kilpailuun eri tasoilla ja eri lajeissa tehden yhteensä 2.963 (2.022) starttia. 
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistujamäärät ja lähtöjen määrät lajeittain on eritelty tilastoliitteessä. Kansainväliset 
kilpailutulokset löytyvät FEI:n tietokannasta. Vuoden 2021 arvokilpailuihin osallistujat ja kilpailumenestys löytyvät 
kohdasta 4.4.

Kilpailutoiminnasta tiedotettiin Hippos-lehdessä, liiton nettisivuilla, viikkotiedotteissa ja kilpailijatiedotteissa. 
Kilpailujärjestäjille ja toimihenkilöille lähetettiin sähköpostitse ajankohtaista tietoa.
Liitto tuki lajikomiteoiden budjettien mukaisesti kotimaista sarjakilpailutoimintaa ja SM-kilpailujen järjestelyjä. 
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LIITON ORGANISOIMAT SARJAKILPAILUT
Kansalliset kilpailut, esteratsastus
· Pohjola sarjat:
o Grand Prix: 3 osakilpailua + finaali, avoin kaikille, 140–145 cm tasolla
o Silver Grand Prix: 3 osakilpailua + finaali, avoin kaikille, 130–135 cm tasolla
o Bronze Grand Prix: 3 osakilpailua + finaali, avoin kaikille, 125 cm tasolla
o Small Grand Prix: 3 osakilpailua + finaali, avoin kaikille, 115 cm tasolla
o Finnhorse Grand Prix: 3 osakilpailua + finaali, avoin suomenhevosille, 100 cm tasolla
· Junioricup: 12–20 osakilpailua ja finaali kansalliselle tasolle nousseille junioriratsukoille 115–120 cm:n tasolla.
· Mini Grand Prix: 4 osakilpailua ja finaali kansallisen kärkitason lapsi- ja poniratsukoille 110–115 cm:n   
 (pikkuponit) ja 120–130 cm:n (isot ponit ja hevoset) tasolla.
· Ponicup: 12–18 ja finaali kansallisen tason poniratsukoille 100–115 cm:n tasolla. 
· Pikkuponicup: 12–18 osakilpailua ja finaali kansallisen tason pikkuponiratsukoille 90–100 cm:n tasolla.
· Amatöörisarja: noin 15 osakilpailua 115–120 cm:n tasolla kansallisen tason senioriratsastajille, jotka ei ole   
 osallistuneet 135 cm:n tai sitä korkeamman tason luokkaan.
· Racing Trophy 5- ja 6-vuotiaille hevosille: noin 20 luokkaa ja finaali 5- ja 6-vuotiaille hevosille 110–115 cm:n  
 (5-vuotiaat) ja 120–125 cm:n (6-vuotiaat) tasolla.
· Yhteistyössä FWB-yhdistyksen kanssa: 5-v Derby 5-vuotiaille FWB-kantakirjan pääosastoon merkityille hevosille  
 ja Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille. 

Aluekilpailut, esteratsastus
· Racing Noviisisarja: noin 16 osakilpailua ja finaali 4–5-vuotiaille hevosille 90–100 cm:n (4-vuotiaat) ja  
 90–110 cm:n (5-vuotiaat) tasolla.

Kansalliset kilpailut, kouluratsastus 
· Pohjola sarja
- Grand Tour: avoin kaikille, 4 osakilpailua + finaali, taso: Inter A/B/II, GP Kür
- Small Tour: avoin kaikille, 4 osakilpailua + finaali, taso: Prix st George/Inter I, Inter I kür
- Rising Star Tour: avoin kaikille, 4 osakilpailua + finaali, taso Va B, FEI kür junioreille
- Finnhorse Tour: avoin suomehevosille, 4 osakilpailua + finaali, He A, Sh mestaruus kür 
 
· Winter Cup: 3 osakilpailua hallikaudella poniratsukoille, lapsille, junioreille, nuorille ratsastajille ja senioreille.  
 Taso kunkin ikäryhmän FEI-ohjelma: esi-, joukkue- ja henkilökohtainen.
· Dressage Future Cup: avoin poniratsukoille, junioreille ja nuorille ratsastajille. Taso helppo–vaativa,  
 3 osakilpailua ja finaali.
· EQPro 7–8-v. Champion: avoin 7- ja 8-vuotiaille hevosille, taso vaativa B/A, 5 osakilpailua ja finaali.
· EQPro 6-v. Champion: avoin 6-vuotiaille hevosille, taso helppo A/Vaativa B, 5 osakilpailua ja finaali.
· EQPro 5-v. Champion: avoin 5-vuotiaille hevosille, taso helppo B/A, 5 osakilpailua ja finaali.
· Paccelli Cup: avoin 4-vuotiaille hevosille, taso helppo B. 4 osakilpailua, ei erillistä finaalia. 
· Junioricup: avoin junioreille ja poniratsukoille, jotka eivät osallistu Ponicupiin tai Future Cupiin. Taso helppo A,  
 7 osakilpailua ja finaali.
· Ponicup: avoin poniratsukoille, jotka eivät osallistu Junioricupiin tai Future Cupiin. Taso helppo B/A, 7  
 osakilpailua ja finaali.
· Pikkumestaruus: avoin ratsastajille, jotka eivät osallistu/ole osallistuneet oman ikäluokkansa SM-kilpailuihin  
 edellisenä ja kuluvana vuonna. Ratsastettavat luokat PSG ja Int Kür. 
· Yhteistyössä FWB-yhdistyksen kanssa: 5-v Derby 5-vuotiaille FWB-kantakirjan pääosastoon merkityille hevosille  
 ja Breeders Prize 6-vuotiaille Suomessa syntyneille FWB-hevosille. 

Alue- ja seurakilpailut, kenttäratsastus 
· Finnish Eventing League
o Kiviniitty Big Tour, CNC2*-3* tasolla, 3 osakilpailua + finaali
o JKT-Vuokratrukit Medium Tour, 100 cm tasolla, 3 osakilpailua + finaali
o TopSpeck Small Tour, 80-90 cm tasolla, 2 osakilpailua + finaali
· Avant Trophy: 1) 80–90 cm avoin 4-5-vuotiaille lämminverihevosille ja poneille, 5-7-vuotiaille suomenhevosille  
 ja poni- ja junioriratsastajille 2) 90-100 cm avoin 6-7-vuotiaille lämminverihevosille ja poneille.  
 3–8 osakilpailua alue- ja seuratasolla ja finaali aluetasolla.
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KILPAILUJÄRJESTELMÄ
Kilpailujärjestelmän tavoitteet
· Etenee ratsukon urapolun mukaisesti 
· Lisää kiinnostusta kilpailujen järjestämiseen 
· Lisää ratsastusurheilun kiinnostavuutta suuren yleisön ja median parissa
· Varmistaa hyvät harrastekilpailemisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille 
· Pitää lasten ja nuorten kilpailutoiminnan keskiössä 
· Varmistaa kilpahevosten urakehityksen ja hyvinvoinnin

Urheilijan urapolku -työ
Ratsastajan urapolku -työkalu on laadittu olympialajien näkökulmasta ja sitä on jaettu maajoukkue- ja 
aluevalmennusrenkaille. Vammaisratsastukselle, vikellykselle ja pararatsastukselle on työstetty omat urapolut. 
Urapolku-työkaluja on jalkautettu valmennus- ja koulutustilaisuuksissa. 

Olosuhteisiin panostettiin
Kenttäratsastuskomitea myönsi maastoratojen kehittämiseen tukea.

Kilpailusäännöt ja kurinpitoasiat
Eettisen säännöstön toimihenkilöitä koskeva osuus jalkautettiin vuonna 2021. 2022 julkaistuun eettiseen säännöstöön 
lisättiin kohta 7. SRL:n toimihenkilön moitteeton toiminta. Eettisen säännöstön rikkomus voi johtaa kurinpitotoimiin.

Kilpailupalvelujärjestelmät
Uudet Kipa- ja Equipe App -järjestelmät otettiin käyttöön 1.1.2020. Järjestelmät olivat käytössä koko kilpailukauden 
samalla, kun uusia ohjelman osioita kehitettiin ja testattiin.  Käyttäjille on järjestetty koulutuksia. Kipa -järjestelmä 
vastaanottaa hevosten rekisteri- ja rokotustietoja Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmästä.

4.1. Organisaatio 
Huippu-urheilun johtoryhmä, HUJO laatii ja seuraa urheilun pidemmän tähtäimen strategiaa ja koordinoi lajikohtaisia 
maajoukkueiden johtoryhmiä. Painopistealueina ovat kilpailumenestyminen (olympia, paralympia, MM, EM, PM ja 
muu kansainvälinen kilpailutoiminta) sekä osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoinen huippu-urheilun johtaminen. 
HUJOn puheenjohtajan toimintakausi on nelivuotinen ja edellinen toimintakausi kesti vuoden 2021 loppuun. Muiden 
jäsenten toimikausi on yksivuotinen. HUJOn puheenjohtajana toimi Antti Linna, jäseninä Henrik Ehrnrooth, Maria 
Colliander, Jutta Koivula, Seppo Laine, Jouni Heikinheimo, Oona Pekkala, Tomi Wuorimaa, Tanja Takkula, Pirkko Herd, 
Heidi Laurinen-Nokua, Tiina Savolainen ja Aki Ylänne (1.4. asti) sekä hallituksen edustajana Marjukka Manninen. HUJO 
kokoontui neljä kertaa. 

Urheiluväki kokoontuu vuosittain ratsastuksen urheilufoorumiin ja lajiseminaareihin, joissa käsitellään ajankohtaisia 
asioita. Ratsastusfoorumi järjestettiin vuonna 2021 etänä ja sen pääpuhujana oli Erkka Westerlund. Ratsastusfoorumi 
oli kaikille avoin ja sitä pystyi seuraamaan Haven Live -nettistriimin välityksellä. Myös lajiseminaarit järjestettiin 
etätilaisuuksina. Niihin osallistui yhteensä 263 henkeä (230 vuonna 2020). 
 
Liiton toimistolla kilpailuasioista vastasivat urheilujohtaja, IT-päällikkö, kilpailuassistentti ja osa-aikainen kilpailutoimen 
koordinaattori.

4.2. Lajikomiteatoiminta
Lajikomiteat vastasivat kotimaisen kilpailutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista mm. tukemalla kilpailujen 
järjestämistä budjettiensa mukaisesti. Lajikohtaisista asioista tiedotettiin liiton nettisivuilla lajien omilla sivuilla, 
joilla julkaistiin myös lajikomiteoiden kokousmuistiot. Lajiseminaarit järjestettiin marras- ja joulukuun aikana 
etäseminaareina.

Lajien arvokilpailuedustukset ja -tulokset mainitaan kohdassa 4.3. ja 4.4. 
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Esteratsastus 
Komitean puheenjohtajana toimi Juho Norilo, jäseninä Marina Ehrnrooth, Teppo Hakala, Tomas Kiviranta, Hanna-Maria 
Korpi, Janne Ruskeeniemi sekä Anu Tuomi. Hallituksen edustajana Salla Varenti, HUJO:n edustajana Henrik Ehrnrooth 
ja Sport Officen edustajana Jutta Koivula. Komitea kokoontui etäkokouksiin 13 kertaa. Joulukuussa komitea järjesti 
lajiseminaarin teams-kokouksena, jossa käsiteltiin komitean toimikauden lisäksi suunnitelmia ja projekteja tuleville 
vuosille. Lajiseminaariin osallistui 67 henkilöä.

Vuoden aikana komitea teki parannuksia laji- ja sarjakilpailusääntöihin, kävi tiivistä keskustelua yhteistyöstä 
kilpailujärjestäjien, ratsastajien, yhteistyökumppaneiden sekä liiton toimiston kanssa lajin eteenpäin viemiseksi. 
Kilpailukalenteria 2021 päivitettiin ja uudelleen järjesteltiin mm. Covid-19 ja EHV-1 tautien aiheuttamien perumisien 
takia. Kilpailukalenteria 2022 luodessa muutettiin toimintamalli enemmän aseteltuun malliin, missä jokaiselle kilpailulle 
pyrittiin löytämään paras mahdollinen paikka, mikä palvelisi kaikkia osapuolia. Esteratsastuksessa otettiin käyttöön 
nuorten hevosten suoritusarvostelu, mikä sai paljon kiitosta ja tätä tullaan kehittämään edelleen kohti tulevia kausia. 
Estekomitea alkoi valmistella uusia sääntömuutoksia etupainoisesti kaudelle 2022. Niissä painotetaan turvallisuutta, 
hevosten hyvinvointia sekä lajitaitoja. 

Kouluratsastus
Komitean puheenjohtajana toimi Paula Nysten, jäseninä Anna von Wendt, Marko Björs, Lilli Luoma, Mari Oila, Stella 
Hagelstam ja hallituksen edustajana Osmo Metsälä. Komitea kokoontui Teamsin välityksellä neljä kertaa, minkä lisäksi 
kiireellisiä asioita käsiteltiin sähköpostikokouksissa sekä WA-ryhmässä. 

Vuonna 2021 osalta Ypäjän maaliskuulle suunniteltu kansainvälinen kilpailu jouduttiin ensin koronan vuoksi siirtämään 
ja sittemmin peruuttamaan. Nordic Baltic Championships sen sijaan ratsastettiin täysimittaisena kesä-heinäkuun 
vaihteessa Ypäjällä. 

Kansallinen kilpailukausi alkoi helmikuussa Ypäjältä, mutta jouduttiin keskeyttämään tämän jälkeen huhtikuun puoleen 
väliin saakka koronan ja hevosten herpesviruksen johdosta. Kaikki SRL:n sarjakilpailut saatiin ratsastettua alkuperäisen 
ohjelman mukaisesti ja kaikkien ikäluokkien SM-kilpailut pidettiin elokuun lopussa Hyvinkäällä. 

Henri Ruoste teki 2021 debyyttinsä olympiatasolla Tokiossa ja senioreilla oli täysi joukkue syyskuussa ratsastetuissa EM-
kilpailussa Hagenissa, jossa seniorit saavuttivat joukkuekilpailussa kuudennen sijan ja kolme ratsukkoa eteni edelleen 
GP Specialiin (Ruoste, Emma Kanerva ja Mikaela Soratie). Joukkueessa ratsasti myös Stella Hagelstam. Ruoste saavutti 
henkilökohtaisen 6. sijan vapaaohjelmassa. Elokuussa poniratsukot kilpailivat täydellä joukkueella EM-kilpailussa 
Puolan Strzegomissa ja U25-ratsukot syyskuussa Saksan Hagenissa. Muissa ikäluokissa ei osallistuttu EM-kilpailuihin. 
Merkittävimmät kansainväliset tulokset löytyvät kohdassa 4.4. 

Valmennuksessa senioreiden ja U25 valmentajina jatkoivat Rien van der Schaft (maajoukkue) ja Janne Bergh (kehitys). 
Junioreiden ja nuorten ratsastajien maajoukkuevalmentajana toimi Marko Björs ja poneissa ja lapsissa Kikko Kalliokoski. 

Uusien kouluratsastustuomareiden IVK-kurssi pidettiin syksyllä 2021 ja samoin III-tuomareiden korotuskurssi (vaativa A). 
Tuomareiden skaalantarkastukset pidettiin osin etänä ja niiden osalta, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua järjestettyihin 
etäkoulutuksiin ja joiden lisenssi oli päättymässä 3/2021, lisenssin voimassaoloa automaattisesti vuodella 3/2022 saakka. 

Kenttäratsastus
Komitean puheenjohtajana toimi Elmo Jankari, jäseninä Minna Leppälä, Kalle Nykänen, Susanne Orelma-Törmänen, 
Kristiina Purdy, Virve Kaartoluoma, Perttu Puranen ja hallituksen edustajana Aki Karhapää. Komitean sääntövastaavana 
ja sääntövaliokuntaedustajana toimi Johanna Soiluva ja FEI:n Safety Officerina Seija Hacklin. Komitea kokoontui 
kahdeksan kertaa. Seppo Laine osallistui FEI:n Risk Management -koulutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön tuella ostettiin lisää MIM Safety -turvakannattimia, jotka saadaan käyttöön 
maastoradoille 2022. Vuonna 2021 hankittuja MIM-turvallisuusmekanismeja lainattiin kilpailujärjestäjille lajin 
turvallisuuden lisäämiseksi. Komitea tuki CCN2* ja 3* -tasoilla järjestettyjä kilpailuja.

Lisenssikoulutustilaisuus pidettiin etäyhteydellä. Toimihenkilöitä koulutettiin kevään aikana myös
etäyhteydellä. Lisäksi syksyllä pidettiin Keravan maastoradalla koulutustilaisuus.
Kenttäkomitea järjesti uuden kilpailu sarjan. Big Tour CCN2*/3* -tasolla. Medium Tour 100 cm ja Small Tour 80-90 cm tasolla.
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Lännenratsastus, reining
Komitean puheenjohtajana toimi Tomi Wuorimaa, muita jäseniä olivat Pete Perkiö, Siri Haanpää, Anne Pussinen, 
Tenho Oinonen, Mia Weckman, Mataleena Parikka ja Elena Wuorimaa. Vuoden aikana komitea kokoontui kymmenen 
kertaa, joista kaikki etänä. Puheenjohtajan ollessa matkoilla toiseksi viimeisessä kokouksessa pj:na toimi Pete Perkiö. 
Maajoukkuevalmennuksia järjestettiin vuoden aikana kerran Kärppälän hevostilalla Sastamalassa. Valmentajana toimi 
hollantilainen Roy van der Hoeven. Youth Campia ei järjestetty. Kansallisia kilpailuita järjestettiin neljä, joita tuettiin 
reiningin lajibudjetista. Reiningin SM-kisat järjesti WRF elokuussa 2021 myös Kärppälän hevostilalla. Tapahtumassa 
järjestettiin myös nuorten youth reining -lajimestaruus. Komitea päätti tukea matka-apurahan muodossa ulkomaisiin 
arvokilpailuihin osallistuneita ja siellä menestyneitä kilpailijoita erityisenä painotuksena nuoret ratsastajat. NRHA 
EM kilpailuissa 2021 Tanskassa saavutettiin myös huomattavaa suomalaismenestystä, kulta- ja pronssimitalit Maria 
Astikaiselle ja Elena Wuorimaalle.
 
Lännenratsastus, all around 
Komitean puheenjohtajana toimi Jenni Oinonen, jäseninä Kenneth Puskala, Aki Uljas ja Nina Miettinen. SRL:n 
hallituksen edustajana toimi vuonna 2021 Kari Kallonen, joka oli aktiivisesti mukana komitean kokouksissa. Komitea 
kokoontui etäkokouksien muodossa 11 kertaa ja yhdessä reining-komitean kanssa 4 kertaa ja keskusteli sen lisäksi 
asioista sekä komitean omassa että reining-komitean kanssa yhteisessä Facebookin suljetussa ryhmässä sekä 
sähköpostitse. 

Kauden ensimmäisten kilpailujen siirtymisestä huolimatta saatiin melkein kokonainen kilpailukausi kisattua, eivätkä 
starttimäärät kärsineet. Kaudella 2021 järjestettiin yhdeksän kansallisen tason kilpailua, joissa oli myös seura- ja 
aluetason luokkia. Suomenmestaruuskilpailut järjestettiin trailissa, ja niihin osallistui 20 ratsukkoa ja lajimestaruuksiin 
muissa all around -lajeissa muutamia ratsukoita. 

Komitea työsti vuoden aikana mm. Kipa 2:n kehitystyötä, uusien lajistewardien kouluttamista, seuratason 
tuomarikoulutuksen suunnittelua, lajisääntöjen muutoksia vuodelle 2022. Lajiseminaari järjestettiin vuoden lopussa 
Teams-kokouksena ja siihen osallistui 45 henkilöä. 

Matkaratsastus
Komiteaan kuuluivat Mirja Virtanen, Lauri Lehtinen, Miia Kouvalainen, Sari Lahtinen ja Tanja Turunen 
puheenjohtajanaan Laura Jussilainen. Hallituksen edustajana Terhi Koipijärvi. HUJO:ssa sekä sääntövaliokunnassa 
komitean edustajana toimi Heidi Laurinen-Nokua. Matkaratsastuskomitea kokoontui 11 kertaa. Covid-19-tilanteen 
vuoksi kokoukset pidettiin etäyhteyksin. Komitealla oli myös aktiivinen Facebook-ryhmä, joten keskustelua käytiin myös 
kokousten ulkopuolella.

Laitehallintaryhmässä mukana olivat Mira Syrjänpää, Kari Kärkkäinen, Henrik Tiainen, Mika Kannonlahti, Kai Torp ja Olli-
Pekka Salopää. Komitean yhteyshenkilönä toimi Miia Kouvalainen. Tehtävänä oli huolehtia komitean hallussa olevista 
laitteista ja kehittää tekniikan käyttöä ja ylläpitoa.

Komitea lähetti 5 sähköpostitiedotetta 154 tilaajalle (141 vuonna 2020). Facebookin SRL-matkaratsastusryhmässä oli 
1.081 jäsentä (985). Kilpailuja järjestettiin seura-, alue- ja kansallisella tasolla. Kilpailujen ja lähtöjen määrät on eritelty 
tilastoliitteessä. SM-kilpailussa oli kourallinen osallistujia, ja kilpailu käytiin kansallisella 1-tasolla (80–119 km). 

Koronapandemiarajoitusten vuoksi valmennustoiminta oli vähäistä. Facebookiin edellisenä vuonna perustettu 
etätreeniryhmä jatkoi kasvuaan ja jäseniä oli 255 (144).

Valjakkoajo  
Komitean puheenjohtajana toimi Tuire Suvanto, jäseninä Hannu Kalalahti (vpj.), Virpi Tunninen (siht.), Leena Vähä-
Erkkilä, Jenniina Sillanaukee, Ben Simonsén, Tove Söderholm ja hallituksen edustajana Kari Kallonen. Lajin edustaja 
HUJO:ssa oli Jouni Heikinheimo ja sääntövaliokunnassa Tuire Suvanto. Komitea kokoontui yhdeksän kertaa. 

Lajiseminaari järjestettiin 13.11. Ypäjällä, osallistujia oli runsaat kolmisenkymmentä. Kilpailuita järjestettiin seura-, alue- 
ja kansallisella tasolla. Kilpailu- ja lähtömäärät löytyvät tilastoliitteessä. Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin poni- 
ja hevosvaljakoille. Muita mestaruuskilpailuita olivat valtakunnalliset aluemestaruuskilpailut ja rotumestaruuksista 
kilpailivat suomenhevosvaljakot sekä shetlanninponivaljakot. Valjakot (10) osallistuivat PM-kilpailuihin Tanskassa 
heinäkuussa hevos- ja poniyksiköiden ja poniparien luokissa sekä joukkuekilpailussa. Ponivaljakoiden MM-kisoihin 
Ranskassa osallistui yksi poni.
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A-valmennusrengasta valmensivat Håkan Wahlman, Michaela van Assendelft ja Christian Iseli. Valmennuksia oli neljä. 
B-renkaan valmentajana toimi Ben Simonsén, ja valmennuksia oli viisi. Liittovalmennuksesta vastasivat Ben Simonsén ja 
Heidi Sinda, ja valmennuksia oli neljä.

Valjakkoajon toimihenkilöiden lisenssikoulutukseen osallistui maaliskuussa 14 henkilöä. Valjakkokoulutuomareiden 
täydennyskoulutus (uudet FEI-ohjelmat) järjestettiin maajoukkuevalmennuksen yhteydessä 16.5.2021 Ypäjällä. 
Kevätkauden muut koulutukset peruttiin tai siirrettiin myöhäisemmiksi koronapandemian vuoksi.

Merkittävimmät kansainväliset tulokset löytyvät kohdassa 4.4.

Vikellys
Vikellyskomitean kokoonpanoon vuonna 2021 kuuluivat Tytti Nikunen (puheenjohtaja), Emma Pakkanen, Ilona Palin, 
Oona Pekkala, Mirva Martikainen ja Mervi Elg, SRL:n hallituksen edustajana toimi Salla Varenti. Komitea järjesti 
kauden aikana kolmen virallisen etäkokousten lisäksi komitean jäsenille strategiasuunnittelupäivän lähitapaamisena 
marraskuussa sekä virtuaalisen lajiseminaarin joulukuussa.

Kilpailukaudella 2021 kotimaan kilpailujen määrä palautui lähelle pandemiaa edeltänyttä tilannetta. 
Suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Ypäjällä elokuussa, ja vikeltäjät pääsivät edustamaan Suomea kansallisten 
kilpailujen lisäksi myös muun muassa Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa kesäkuussa Ruotsissa, juniorien MM-
kilpailuissa Ranskassa heinä-elokuun vaihteessa ja seniorien MM-kilpailuissa Budapestissa elokuun lopussa. 

Poniluokan sijoittuneet valjakkoajon SM-kilpailuissa.
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Talvikaudella pandemiatilanne rajoitti valmennustoimintaa ja toimihenkilökoulutuksia, ja leirejä ja koulutuksia 
jouduttiin perumaan ja muokkaamaan virtuaalitoteutuksiksi. Osaa toimihenkilölisensseistä jatkettiin vuodella, mutta 
pääosin toimihenkilölisenssien päivittämiseen tarvittavat koulutukset saatiin järjestettyä suunnitelmien mukaisesti.

Askellajiratsastus  
Askellajiratsastuksen lajikomiteana toimii Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) johtokunta. SIHY:n alaisuudessa 
toimii 21 paikalliskerhoa, joissa on jäseniä noin 654. SIHY:llä on jäsentalleja yhdeksän sekä SRL:n hyväksynnän saaneita 
islanninhevosiin erikoistuneita harrastetalleja kaksitoista.

SIHY on SRL:n toiseksi suurin jäsenseura ja sen alaisuudessa toimivat jäsentallit ja paikalliskerhot tuovat vuosittain 
merkittävän määrän harrastajia ratsastuksen pariin. SIHY:n jäsenmäärä oli 1.114 vuonna 2021. Näistä 739 oli myös 
SRL:n jäseniä. SIHY julkaisee Islanninhevonen -jäsenlehteä ja se ilmestyi neljä kertaa vuonna 2021. SIHY:n organisaatio 
toimii vapaaehtoisvoimin, johtokunnan lisäksi yhdistyksessä toimivat jalostus-, nuoriso-, koulutus-, urheilu- ja pr-
valiokunnat.

SRL tuki askellajiratsastuksen valmennus- ja arvokilpailutoimintaa, ja liittovalmennus toteutettiin yhteistyössä SIHY:n 
kanssa koronarajoitusten puitteissa. Koronapandemian vuoksi kisakausi pääsi käyntiin vasta toukokuussa. WR-kilpailuita 
järjestettiin SM-kilpailuiden lisäksi kahdet. Kansallisia- ja aluekilpailuita järjestettiin kymmenen. Lisäksi SIHY järjesti kaksi 
jalostusnäyttelyä sekä ohjaaja- ja tuomarikoulutuksia.

Syksyllä SIHY teki merkittävän päätöksen uudistaa SM-kilpailuita, vuonna 2022 SM-kilpailuissa ovat mukana 
ikäryhmäluokat. Suomi sai oikeudet järjestää Pohjoismaiden mestaruuskilpailut vuonna 2022. Kilpailuiden järjestelyt 
lähtivät käyntiin syksyllä, ja se on vuoden 2022 päätapahtuma. SIHY viettää vuonna 2022 40-vuotisjuhlavuottaan, ja sitä 
juhlitaan eri tapahtumissa. Juhlavuoden suunnitteluun perustettiin työryhmä syksyllä 2021.

Pararatsastus
Pararatsastuskomitean toiminta on esitelty kohdassa 5.4.

4.3. Huippu-urheilutoiminta
Merkittävin saavutus oli Tokion olympialaisten ja paralympialaisten henkilökohtaisen maapaikan saavuttaminen koulu- 
ja pararatsastuksessa. Paikat hankkivat kouluratsastaja Henri Ruoste ja pararatsastaja Katja Karjalainen. Keväällä 2020 
FEI myönsi Suomelle Tokion paralympialaisiin liittyvän henkilökohtaisen maapaikan eli ns. villin kortin, joka osoitettiin 
Pia-Pauliina Reitille. 

Maajoukkueiden johtoryhmät vastasivat käytännön operatiivisesta vastuusta, valmennuksen toteutuksesta sekä 
kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Kansainvälisille kilpailijoille lähetettiin sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista.

Huippu-urheilu toimii erillisellä kansainvälisellä valmennus- ja kilpailubudjetilla sekä Suomen olympiakomitean ja 
paralympiakomitean myöntämillä tuilla. Lajikomiteoiden määrärahat on ohjattu kotimaan kilpailu-, valmennus- ja 
koulutustoimintaan.

Maajoukkueiden johtoryhmät 2021
Esteratsastus: Henrik Ehrnrooth, Ad van de Wetering, Sanna Backlund (U25, nuoret ja juniorit), Marina Ehrnrooth 
(lapset, ponit), Jutta Koivula

Kouluratsastus: Janne Bergh, Marko Björs, Rien van der Schaft, (U25, nuoret ja juniorit), Kikko Kalliokoski (lapset, ponit), 
Jutta Koivula
Kenttäratsastus: Elizabeth Winter, Sanna Siltakorpi, Seppo Laine, Jutta Koivula
Valjakkoajo: Jouni Heikinheimo, Jutta Koivula
Matkaratsastus: Nina Mickelsson, Jutta Koivula
Vammaisratsastus: Janne Bergh, Tanja Takkula, Jutta Koivula
Vikellys: Aime Nederström-Alanko, Emma Pakkanen, Jutta Koivula
Lännenratsastus: Tomi Wuorimaa, Jutta Koivula
Islanninhevosten askellajiratsastus: SIHYn urheilujaosto



19

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2021

4.4. Kilpailumenestys
Arvokilpailutulokset 2021
MM-kilpailut
- Valjakkoajo, poniyksiköt, Raisa Takkinen – Kooihuisten Harro  sija: 14
- Vikellys seniorit, Jessica Laxen – Condor  sija: 24
- Vikellys seniorit, Liina Saarela – Condor  sija: 33 
- Vikellys seniorit, Lotta Merinen – KCM Vaultinghorses Lord  sija: 38

EM-kilpailut
- Kouluratsastus, Henri Ruoste – Kontestro DB  sija: 6
- Kouluratsastus, Emma Kanerva – Greek Air  sija: 26
- Kouluratsastus, Mikaela Soratie – Hot Casanova  sija: 29
- Kouluratsastus, Stella Hagelstam – Sangraal  sija: 38
- Kouluratsastus seniorit joukkue  sija: 6
- Kouluratsastus U25, Anna Tallberg – Grevens Zorro  sija: 33
- Kouluratsastus U25, Nora Svensk – Lammehaven’s Zadin  sija: 35
- Kouluratsastus U25, Susanna Therman – Dragonheart  sija: 39
- Kouluratsastus U25 joukkue  sija: 10
- Kouluratsastus ponit, Roosa Salo – Sir Maximus Welshwarrior  sija: 39
- Kouluratsastus ponit, Mila Pietarila – Avalon   sija: 54
- Kouluratsastus ponit, Ruut Mantela – Hillside Arwen  sija: 55
- Kouluratsastus ponit joukkue  sija: 11
- Kenttäratsastus seniorit, Sanna Siltakorpi – Bofey Click  sija: keskeytti
- Kenttäratsastus nuoret, Veera Manninen – Sir Greg  sija: 7
- Kenttäratsastus nuoret, Elmo Laiho – Elsa’s Isabella  sija: 30
- Kenttäratsastus nuoret, Hedwig Wikström – Chiara’s Charm  sija: hylätty
- Kenttäratsastus nuoret joukkue  sija: 5
- Kenttäratsastus juniorit, Nelli Pekkarinen – Faith  sija: 40
- Kenttäratsastus juniorit, Julia Nikkanen – Duchess Diamont  sija: hylätty
- Kenttäratsastus ponit, Anselmi Laiho – Ewan Stone  sija: 13
- Esteratsastus juniorit, Aura Vasama – Folinda  sija: 24
- Esteratsastus nuoret, Liida Lehtonen – Cedrick  sija: 69
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- Esteratsastus juniorit, Antonia Virtanen – Alma Lotta R  sija: 99
- Esteratsastus lapset, Hugo Kogelnik – Vermont 2  sija: 2
- Esteratsastus lapset, Jone Illi – Eolita L  sija: 14
- Esteratsastus veteraanit, Pekka Larsen – Kazino  sija: 36
- Vikellys juniorit, Nea Suihkonen – Carolus Magnus  sija: 41
- Vikellys juniorit, Helmi Heikkinen – Carolus Magnus  sija: 47

Kansainvälinen sijoitus FEI:n maailmanlistalla 
Kansainvälisen Ratsastajainliiton rankinglistalla parhaat suomalaisratsastajat olivat: esteratsastus – Noora Forstén 365., 
kenttäratsastus – Veera Manninen 192., kouluratsastus – Henri Ruoste 15., matkaratsastus – Alina Huovinen Garcia 86., 
pararatsastus – Katja Karjalainen 63., vikellys – Jessica Laxen 35. Listauksessa on kunkin lajin paras sijoitus, tilanne 31.12.2021.

Askellajiratsastuksen parhaimmat suomalaisratsukot, FEIF ranking
FEIF Annual ranking: C4: Arnella Nyman 29., F1: Arnor Dan Kristinsson 129., T1: Matisse Brummel, Miina Sarsama 222., 
T2: Arnella Nyman 10., V1: Arnella Nyman 68.

4.5. Kansainväliset kilpailut Suomessa
· Ypäjä 30.6.- 4.7.2021/Nordic Baltic Championships
-  CSI1*, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-B, CSIP, CDI3*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CPEDI3*
· Lempäälä 23.-25.7.2021
-  CCI*-L, CCI2*-S

4.6. Antidoping
Suomessa testattiin vuoden 2021 aikana kansallisissa kilpailuissa 102 hevosta. Kansainvälisten kilpailujen 
näytteenotosta Suomessa ja ulkomailla vastasi Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI. Suomen yhteyseläinlääkärinä FEIhin 
toimi Liisa Harmo.

Liiton antidopingohjelmaa päivitetään ja se julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Antidoping-, valistus- ja testaustoimintaa jatkettiin yhteistyössä SUEK:n ja eläinkilpailuiden antidopingtoimikunnan 
kanssa. Antidopingkoulutus sisällytettiin maajoukkuevalmennuksiin sekä valmentaja- ja lisenssikoulutuksiin. Sopimusta 
testinäytteiden tutkimisesta jatkettiin ranskalaisen, FEIn käyttämän dopingtutkimuslaboratorion kanssa. Tällä halutaan 
varmistaa, että tutkimustaso on yhtenevä FEIn kanssa. 
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5. Seura-, talli- ja aluepalvelut
 
Ratsastajainliiton seura-, talli- ja aluepalvelut tukevat alueita, seuroja ja talleja päivittäisessä toiminnassa, harraste- 
ja vapaaehtoistoiminnan lisäämisessä, seura- ja aluetason kilpailutoiminnassa, koulutuksissa, lasten ja nuorten 
toiminnassa, jäsenhankinnassa, toiminnan ja toimintaympäristön kehittämisessä sekä edunvalvonnassa. 

Seuroille lähetettiin uutiskirje 1–2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi viestittiin liiton verkkosivujen ja somekanavien kautta 
sekä suoraan sähköpostitse. Myös koronaviruspandemia lisäsi yhteydenpitoa seuroihin vuoden 2020 mukaisesti myös 
vuonna 2021. SRL:n seuratoiminnassa pyrittiin vastaamaan pandemian luomiin yleisiin rajoituksiin tukemalla seurojen 
toimintaa vastuullisella tavalla tehostamalla viestintää sekä sähköistämällä kokouksia, koulutuksia ja seminaari.

Seuratoiminnassa pohdittiin myös seurojen jäseniin sekä jäsenmäärään vaikuttavia asioita. Marraskuussa tehtiinkin 
kysely hevosharrastajille, jotka eivät ole ratsastusseuran jäseniä. Ajatuksena kyselyn toteuttamisessa oli tietouden 
lisääminen sekä jäsenyyden kehittäminen houkuttelevammaksi. Kyselyyn vastasi 821 henkilöä. Tuloksia päästään 
analysoimaan ja toimenpiteistä päättämään vuonna 2022.

Vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia lisäsi talliyrittäjille kohdistuvan sähköpostitse lähetettävän tallipostin 
määrää. Yrittäjiä informoitiin pandemiaan liittyvistä ohjeista, suosituksista ja rajoituksista sitä mukaan, kun tietoa ja 
tulkintoja ohjeista ja suosituksista oli saatavilla. Samaa toimintaa ylläpidettiin vuonna 2021 koronaepidemian jatkuessa.

 
5.1. Aluetoiminta

Ratsastajainliiton toiminta on jakautunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Alueiden tehtäviä ovat alueellisten 
koulutusten ja seurakohtaamisten järjestäminen, kilpailutoiminnan hallinnointi, liittovalmennuksen järjestäminen 
sekä tiedotus. Aluejaosto kattaa toimintansa pääsääntöisesti Ratsastajainliitolta saatavilla perus-, harraste- ja 
seuratoiminnan tuilla sekä kilpailuluvista saatavilla maksuilla. Alueet toteuttivat vuonna 2021 toiminnassaan 
Ratsastajainliiton SRL100 -teemaa. 
Aluejaostojen tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa alueille nimettyjä tehtäviä. Aluejaostot laativat 
alueiden toimintasuunnitelmat, jotka julkaistiin liiton nettisivuilla. Aluejaostot ovat tili- ja raportointivelvollisia 
hallitukselle. 

Liiton aluetoimintaa johtaa alueiden puheenjohtajisto APU, johon kuuluu kahdeksan alueen edustajat. Puheenjohtajana 
toimi Pirjo Tammela, hallitusta edusti Carina Nyholm ja toimistoa IT-päällikkö Tuula Tella. Alueiden, hallituksen ja toimiston 
yhteistyötä edistettiin yhteisissä tapaamisissa ja keskusteluissa. APU kokoontui kymmenen kertaa.

Ratsastajainliitto tukee alueellista harraste- ja seuratoimintaa harraste- ja seuratuilla. Tukien myöntöprosessia 
alueilla toteuttaa seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP). Alueryhmän muodostavat alueiden nimeämät 
luottamushenkilöt, jotka vastaavat alueellaan seura-, talli-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja/tai muusta harrastetoiminnasta. 
Ryhmään kuuluu lisäksi liiton toimiston edustaja ja Nuorten Päättäjien edustaja. Syksyllä SETAP:in toimintaa, tukiasioita 
ja tiedonvaihtoa kehitettiin seuratoiminnan uutta rakennetta paremmin palvelevaksi. Ryhmän nimi, ja kokoonpano, 
muuttuvat vuoden 2022 alusta seura- ja harrastetoiminnan alueryhmäksi (SEHA). 
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Seuratoiminnan tapahtumia 
Ratsastajainliitto ja alueet järjestävät vuosittain seuratoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia, seura- ja tallikohtaamisia, 
toimihenkilökoulutuksia sekä lukuisia muita koulutuksia ja seminaareja sekä seuroille että seurojen henkilöjäsenille. 
Vuonna 2021 alueilla järjestettiin yhteensä 88 koulutusta ja/tai tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 3541 henkilöä. 
Lisäksi alueilla järjestettiin 129 koulu-, este-, kenttä-, lännen-, matka-, ja islanninhevosratsastuksen, vikellyksen sekä 
valjakkoajon aluekilpailua. Kilpailuissa oli yhteensä 17 824 lähtöä. Seurakilpailuja järjestettiin 508 ja ilmoittautuneita 
oli 25 742. Seurakilpailuiden lähtöjen tarkka määrä ei ole tiedossa, koska kaikki seurat eivät käytä Equipe-järjestelmää. 
Tarkemmat tiedot järjestetyistä kilpailuista, koulutuksista ja tapahtumista löytyvät tilastoliitteestä alueittain.

Ratsastajainliiton alueet edistivät hevostaitoja ja hevosten hyvinvointia organisoimalla hevostaitokilpailut alueiden 
kautta. Joka alueella kilpailtiin omasta aluemestaruudesta ja lopuksi eri alueiden mestaruustulokset yhdistettiin. 
Koronapandemian vuoksi kilpailuaikaa jatkettiin vuodelle 2021, ja palkinnot jaettiin yhdistettynä vuosilta 2020 ja 2021. 
Seurat järjestivät myös omia kilpailujaan hevostaidoissa. 

Joka vuoden alussa järjestetään alueiden yhteinen viikonloppu, Aluepäivät, johon osallistuu aluejaostojen lisäksi liiton 
toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Koronan takia aluepäivät järjestettiin etänä tammikuun lopussa. 

Ratsastajainliitto tuki alueellista seuratoimintaa harraste- ja seuratuilla 3.000 € per alue. Tuki kohdennettiin nuoriso- ja 
seurakoulutuksiin, hevoskerhokoulutuksiin, seuratapaamisiin, seuratoimijoiden koulutuksiin sekä hevostaitokurssien ja 
-kilpailujen järjestämiseen. 

5.2. Seurapalvelut
Ratsastajainliiton tärkeänä tehtävänä on luoda mahdollisuuksia seuratoiminnalle ja seurojen kehittymiselle. 
Liitto pyrkiikin edistämään sitä niin liiton toimiston työntekijöiden kuin vapaaehtoisista luottamushenkilöistä 
muodostettujen toimielinten työpanoksella. Tavoitteena on vahvistaa ratsastuksen vetovoimaisuutta, 
seurajäsenyyden houkuttelevuutta ja vapaaehtoisena toimimisen mahdollisuuksia. Liitto ja alueet järjestävät 
yhteistyössä seuratoimijoiden koulutuksia. Liitto kannustaa seuroja monipuoliseen yhteistyöhön muiden 
ratsastus- ja urheiluseurojen sekä jäsentallien kanssa.
 
Ratsastusseurat, tallit ja alueet voivat esitellä ja markkinoida toimintaansa Ratsastajainliiton nettisivujen seura- ja 
tallihakureissa ja liiton messuosastoilla eri tapahtumissa. Jäsenyydestä kiinnostuneet löytävät seurahaun avulla 
itselleen sopivan ratsastusseuran haluamaltaan paikkakunnalta. Tallihaussa ovat mukana liiton jäsentallit ja niiden 
tarjoamat palvelut. Ratsastusseuran jäseneksi on helppo liittyä lomakkeella, joka löytyy liiton nettisivuilta.

Seurat, tallit ja alueet voivat tilata liitosta käyttöönsä esitteitä, oppaita ja muuta koulutus- ja tiedotusmateriaalia. 
Materiaalin avulla ne voivat kertoa ratsastus- ja hevosharrastuksen monista mahdollisuuksista. Jäseneduista 
tiedotettiin säännöllisesti Hippos-lehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seurojen jäsenille tarkoitettu 
Jäsenhuone lanseerattiin vuoden alussa. Siellä on sähköisen jäsenkortin lisäksi mahdollisuus muokata omia 
tietojaan ja maksaa jäsenlasku, tietoa jäseneduista sekä erilaista hevosharrastusta tukevaa materiaalia, mm. 
Hippos-lehden arkisto.

Valtakunnallinen seurakehittäminen  
Ratsastajainliiton seurakehittämisen tavoitteena on seurojen toiminnan hyvä laatu, sen monipuolistaminen ja 
kokonaisvaltainen kehittäminen niin seuratasolla kuin valtakunnallisesti. Seurakehittämisen tarkoituksena on auttaa ja 
innostaa seuratoimijoita, luoda toimintamalleja ja työkaluja seuran toiminnan tukemiseksi, jakaa kokemuksia ja vinkkejä 
sekä myös huolehtia seurojen vapaaehtoisista. Seurakehittämisessä välitetään tietoa ja osaamista liiton jäsenistön 
keskuudessa ja organisaation sisällä sekä monistetaan toimivia toimintatapoja. Päämääränä on tavoittaa seurat sekä 
tarjota heille tukea ja mentorointia.  
 
Seurakehittämisessä on kyse myös tiedon ja osaamisen välittämisestä liiton jäsenistön keskuudessa ja organisaation 
sisällä. Seurakehittäminen lujittaa parhaimmillaan ratsastusseurojen yhteyttä aluejaostoon ja koko Ratsastajainliittoon. 
On myös tärkeää tiedottaa ratsastuksen seuratoiminnasta ydinhenkilöjen ulkopuolelle. Seurakehittämisen pitkän 
aikavälin tavoitteena on saada ratsastuksen seuratoiminta kasvamaan ja kukoistamaan sekä vaikuttaa seura- ja 
vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuuden säilymiseksi yhteiskunnassa. 
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Vuosi 2021 oli jo toinen poikkeuksellinen koronapandemiavuosi ja se vaikutti seuratoimintaan ja sen kehittämiseen 
niin seurakehittämisvalmennuksen toteuttamisen kuin muun seurojen vuorovaikutuksen suhteen. Monia suunniteltuja 
tapaamisia ja toimintoja järjestettiin etänä tai niitä siirrettiin tulevaisuuteen.  
 
Seuratoiminnan ohjausryhmä  
Vuoden 2020 lopussa seura- ja tallipalvelut eriytettiin ja vuoden 2021 alussa seuratoiminnan puolelle perustettiin uusi 
toimielin; seuratoiminnan ohjausryhmä. 
 
Seuratoiminnan ohjausryhmä on ratsastuksen seuratoiminnan asiantuntijaryhmä, joka kehittää valtakunnallista 
seuratoimintaa sekä seurapalveluita yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Seuratoiminnan ohjausryhmän pääpaino 
on kehittämistyössä ja seurojen toimintaedellytysten vahvistamisessa. Osa ohjausryhmän jäsenistä toimii myös liiton 
vapaaehtoisina seurakehittäjinä. Yhteiset tapaamiset ja keskustelut ryhmän kesken ovat tärkeä osa ohjausryhmän ja 
seurakehittäjien toimintaa. Ohjausryhmä on hallituksen alainen ja sen toimikausi on kolme vuotta. Ohjausryhmän 
järjestäytymiskokous pidettiin 4.3.2021. Ohjausryhmä kokoontui 11 kertaa ja pienryhmissä kokouksia oli lisäksi 10 kertaa.

Vuonna 2021 Seuratoiminnan ohjausryhmä osallistui aktiivisesti seuratoiminnan suunnitteluun, kehitti valtakunnallista 
seuratoimintaa, tuki valtakunnallisen ja alueellisen seuratoiminnan verkostoitumista, toimi alueiden mentorina ja 
sparraajana (seuratoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa), vastasi seurakehittämisvalmennuksesta, toteutti 
ratsastusseurojen Tähtiseura-auditoinnit (seurakehittäjät) yhdessä liiton toimiston kanssa sekä oli myös tiiviissä 
yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. 

Seuratoiminnan ohjausryhmä tekee ehdotukset vuoden 2021 parhaasta ratsastusseurasta ja toimijasta. Hallitus 
vahvistaa palkittavat saatujen ehdotusten ja perustelujen pohjalta.  

Seuratoiminnan ohjausryhmän toimintaa vuonna 2021
Vuonna 2021 Ratsastajainliiton seuratoiminnan ohjausryhmän yhteistyö Olympiakomitean kanssa oli tiivistä 
koronarajoitukset huomioiden. Seuratoiminnan ohjausryhmä muun muassa esitteli SRL:n seuratoimintaa ja sen 
toimintamalleja Olympiakomitealle. Olympiakomitean seurakehittäjien verkostopäivään osallistuivat ohjausryhmästä 
Tapani Riddarström ja Marja Nuuttila. Seurakehittäjä Nuuttila esitteli siellä SRL:n toimintamallin “Luottamushenkilöt 
auditoijina”. Seurakehittäjiä osallistui myös Olympiakomitean järjestämille seuratoiminnan Aamukahveille toimiston 
työntekijöiden lisäksi.
 
Seuratoiminnan ohjausryhmän alueellisen seuratoiminnan työryhmään kuuluivat vuonna 2021 Ulla Alanko (Pohjois- 
ja Itä-Suomi), Jaana Ahteela (Etelä- ja Kaakkois-Suomi), Nina Grankvist (Lounais-Suomi ja Pohjanmaa) ja Mila 
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Munsterhjelm (Häme ja Keski-Suomi). Työryhmän tehtävänä oli tukea alueiden seuravastaavien sekä seura-, talli- ja 
harrastetoiminnan alueryhmän toimintaa (SETAP). Ohjausryhmän alueellisen seuratoiminnan työryhmä kokoontui 
kahdeksan kertaa käsitellen ajankohtaisia seura-asioita, teki raportointilomakkeen seurakäynneille ja suunnitteli 
tukijärjestelmän. Alueiden seuravastaaville järjestettiin infotilaisuus tukien myöntämisestä 10.5.2021. Tukea 
myönnettiin alueiden seuravastaavien tekemille seurakäynneille ja -tapaamisille. Tukea myönnettiin 18 seurakäyntiin ja 
5 seuratapaamiseen.
 
Ohjausryhmän perustamisvuonna laadittiin ohjausryhmän vuosikello toiminnan ja viestintäsuunnitelman 
rungoksi. Seurakehittäjille räätälöitiin Kohti onnistunutta etätapaamista -koulutus sekä Erätauko dialogi -koulutus. 
Ohjausryhmälle tarjottiin osallistumismahdollisuutta SRL:n osallisuuden kehittämisprosessiin. Ohjausryhmän 
järjestämässä webinaarissa Terhi Koipijärvi avasi yritysvastuun historiaa sekä kertoi mitä vastuullisuustyö tänä 
päivänä on. Ohjausryhmä kävi esittelemässä SRL:n hallituksessa sekä erilaisissa liiton toimielimissä ajankohtaisia 
seuratoiminnan teemoja. 
 
Seuratoiminnan ohjausryhmä järjesti etänä kuusi seuratoimintaan liittyvää vapaamuotoista iltatee -tilaisuutta. 
Webinaarien aiheet olivat: Vapaaehtoisten innostaminen ja seurojen selviytyminen korona-ajasta, Digiheppakerho, 
Seurojen puheenjohtajat ja nuorisovastaavat, Seuratoiminta, Viestintä seurassa sekä OKM seuratuki -info ja muut 
tukimuodot.
 
Seuratoiminnan ohjausryhmän ensimmäistä kertaa järjestämä sosiaalisen median seuratoiminnan superviikko 
marraskuun ensimmäisellä viikolla keräsi Facebookissa ja Instagramissa yli 300 julkaisua tunnuksella 
#srlseuratoiminta2021. Ratsastusseurat osallistuivat innokkaasti sosiaalisen median viestintäkampanjaan, jossa 
seuratoiminta tuli laajasti esiin. 

Seuratoiminnan ohjausryhmän jäsenet vuonna 2021
Kirsi Siivonen (pj), seurakehittäjä
Mila Munsterhjelm (sihteeri), seurakehittäjä
Marja Nuuttila (varapj ja Olympiakomitea-yhteistyö), seurakehittäjä
Jaana Ahteela, seurakehittäjä
Ulla Alanko, seurakehittäjä
Tapani Riddarström, seurakehittäjä
Nina Grankvist, seurakehittäjäksi kouluttautuva
Suvi Heinonen, seurakehittäjäksi kouluttautuva
Minttu Kauniskallio, seurakehittäjäksi kouluttautuva
Jenni Suhonen, seurakehittäjäksi kouluttautuva
Titta Ahola, alueiden puheenjohtajiston edustaja 
Maria Salomaa, Nuorten Päättäjien edustaja 
Carina Nyholm, SRL:n hallituksen edustaja
Anna Wessman, SRL:n toimiston edustaja 
 
Seurakehittämisvalmennus 
Vuonna 2019 aloitettu seurakehittämisen valmennuskausi jouduttiin päättämään kevään 2020 koronaviruspandemian 
vuoksi. Vuonna 2021 oli tarkoitus jatkaa jo aiemmin aloitettua seurakehittämisvalmennuskautta, mutta pandemia-
rajoitusten ja terveysturvallisuuden vuoksi se päätettiin kuitenkin keskeyttää. Vuonna 2021 loppupuolella Seuratoiminnan 
ohjausryhmä päätti aloittaa uuden seurakehittämisvalmennuksen vuonna 2022. Valmennuksessa seuroille nimetään 
kaksi henkilökohtaista seurakehittäjää, jotka tekevät kaksi kehittämiskäyntiä seuran toimintaympäristöön. Seurakehittäjät 
sparraavat omia seurojaan koko valmennusjakson ajan. Ratsastusseurat saavat oman kehittämistyönsä ohella myös 
vertaistukea muilta valmennukseen osallistuvilta seuroilta yhteisen tapaamisen merkeissä.
 
Tähtiseurat 
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee 
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta, seuratoimintaa. Tähtimerkki myönnetään tunnustuksena urheiluseuralle, 
jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Osa-alueita eli kohderyhmiä on kolme: 
lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Auditoitavia laatutekijöitä ovat johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, 
seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. 
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Ratsastuksella oli 27 lasten- ja nuorten Tähtiseuraa vuoden 2021 lopussa. Viidellä näistä on myös aikuisten Tähtimerkki. 
Tähtiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein. Vuonna 2021 auditoitiin viisi Tähtiseuraa sekä pidettiin auditoitaville 
seuroille sparrausklinikka. Auditointeja toteutettiin myös etäyhteydellä. Seurakehittäjät voivat halutessaan laskuttaa 
auditoinneista pienen auditointipalkkion. Perusteluna tähän on muun muassa kunkin auditointikäynnin vaatima 
useamman päivän työ sekä tarvittava koulutus ja osaaminen. 
 
Ratsastajainliitto tukee Tähtiseurojen toimintaa tarjoamalla niille etuja ja alennuksia koulutusmateriaaleista. 
Tähtiseuroille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Olympiakomitean Tähtiseurapäiville, jonne liitto kustantaa kaksi 
osallistujaa. Vuoden 2021 Tähtiseurapäivät peruttiin Olympiakomitean toimesta ja tilalla pidettiin muutaman tunnin 
pituinen, kaikille avoin ja maksuton webinaari. 

Seuratuki 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain seuratoiminnan kehittämistukia liikunta- ja urheiluseuroille. 
Harkinnanvarainen erityistuki on suunnattu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisesti 
organisoidun liikunnan kehittämiseen. Ratsastajainliitto kannustaa ratsastusseuroja valtakunnallisen tuen hakemiseen. 
Myös seuratoiminnan ohjausryhmä piti aiheeseen liittyvän Iltateen/koulutuksen. Vuonna 2021 ei yhdellekään 
ratsastusseuralle myönnetty kuitenkaan tukea.

Nuoret Päättäjät  
Ryhmä koostuu viidestä 20–29-vuotiaasta ratsastusnuoresta, jotka nostavat nuorten ääniä kuuluviin lajin parissa. Ryhmän 
tavoitteena on edistää lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla päätöksenteon tasoilla valtakunnallisesti; niin 
seuroissa, alueilla kuin kansallisesti. Ryhmän toimikausi on kolmivuotinen ja siihen haetaan avoimen haun kautta. Nuoret 
Päättäjät -ryhmän edustajia on mukana useissa liiton eri työryhmissä tuomassa nuorten ääntä esiin. 

Nuoret Päättäjät osallistuvat yhdessä liiton työntekijöiden kanssa mm. talousarvion ja toimintasuunnitelman 
laadintaan, tuottavat materiaalia lasten ja nuorten toiminnan tueksi sekä sisältöä liiton somekanaviin ja seuratoiminnan 
uutiskirjeisiin, toimivat tiiviissä yhteistyössä alueiden nuorisovastaavien ja nuorisotiimien kanssa, sekä huolehtivat 
lasten ja nuorten äänten kuulumisesta eri työryhmissä ja liiton suunnitelmissa. Ryhmän tulevaisuuden roolia liiton 
organisaatiossa työstettiin vuoden aikana. Keskusteluiden pohjalta päädyttiin olemassa olevan ’nuorisotiimi-rakenteen’ 
vuoksi siihen, että jatkossa Nuoret Päättäjät -ryhmän pääpaino on enemmän vaikuttamistyössä. Alueiden nuorisotiimit 
ovat puolestaan toiminnallisempia ryhmiä. 

Nuoret Päättäjät -ryhmä 2021 
Heidi Pakarinen (pj. & #ratsastus-sometyöryhmä)
Maria Salomaa (varapj. & Seuratoiminnan ohjausryhmä STORY ja NAPU)
Julia Häkkinen (Reilu Peli, Talent ja NAPU)
Linda Kukkonen (SETAP, Taju)
Sofia Roos (Hevoskerhouudistus, Hevostellen-ohjausryhmä)

Nuoret Päättäjät -ryhmän toimikautta 2021 varjosti jo toista vuotta jatkunut pandemia, eikä kaikkea suunniteltua 
toimintaa päästy toteuttamaan. Lähes kaikki vuoden kokoukset on pidetty etänä, muutamaa tapaamista lukuun ottamatta. 
Keväällä 2021 Nuoret Päättäjät toteuttivat toimiston henkilökunnalle osallisuuskeskustelun. He kävivät hallituksessa 
esittelemässä ja taustoittamassa lasten ja nuorten toiminnan historiaa ja näkemyksiään tulevista kehityssuunnista. 

Lasten ja nuorten toiminnan ohjesäännön kirjoittaminen alkoi keväällä 2021. Ohjesääntöä Nuoret Päättäjät -ryhmä 
työsti yhteistyössä muun muassa alueellisten nuorisovastaavien kanssa, ja se on tarkoitus julkaista vuoden 2022 aikana. 
Lasten ja nuorten toiminnalle määriteltiin myös ikäjakaumajaottelu (lasten toiminta: 5–12 –vuotiaat, nuorisotoiminta: 
13–17 –vuotiaat, nuorten toiminta: 18–29 –vuotiaat), jonka avulla on mahdollista huomioida jokainen ikäryhmä 
erikseen, mikäli se toiminnan kannalta on tarpeen tai järkevää.

Loppukevään nuorisotiimien ja Nuorten Päättäjien yhteistapaaminen pidettiin verkossa ja suunniteltu 
Hevoset-messujen yhteistapaaminen peruuntui. Syksyllä järjestettiin hybridikokous alueiden nuorisotiimien ja 
nuorisovastaavien kanssa. Lisäksi ideoitiin uusia yhteistyömahdollisuuksia Ratsastajainliiton yhteistyökumppanin 
kanssa. Ratsastajainliiton Satulahuone podcast-yhteistyö, jossa Nuoret Päättäjät -ryhmä oli mukana, jatkui 
vuonna 2021. Nuoret Päättäjät -ryhmään kuuluvien jäsenten osaamista lisättiin järjestämällä esiintymis- ja 
viestintäkoulutusta.
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Ratsastajainliitto käynnisti Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän osallisuuskeskuksen kanssa osallisuuden 
kehittämisprosessin. Tähän kolmevaiheiseen työpajatyöskentelyyn kutsuttiin mukaan myös Nuoret Päättäjät -ryhmän 
jäsenet. 

Nuoret Päättäjät tekevät Vuoden 2021 ratsastusnuori -esivalinnat saatujen ehdotusten perusteella äänestystä varten. 
Hallitus vahvistaa palkittavat saatujen ehdotusten ja perusteluiden pohjalta.  

Alueelliset nuorisotiimit
Vuonna 2021 liiton eri alueilla toimivat alueiden omat nuorisotiimit. Alueelliset nuorisotiimit koostuvat noin 
13–29-vuotiaista nuorista sekä nuorista aikuisista, jotka tuovat lasten ja nuorten ääntä kuuluviin omalla panoksellaan 
ja yhdessä Nuorten Päättäjien kanssa. Nuorisotiimit järjestävät tapahtumia alueen nuorille, innostavat seuroja 
nuorisotoimintaan ja somettavat aktiivisesti tuoden alueen nuorisotoiminnalle myönteistä näkyvyyttä. Nuorisotiimejä 
luotsaa aluejaoston nuorisovastaava. 

Yhteydenpitoa nuorisotiimien kanssa pyrittiin ylläpitämään mahdollisuuksien mukaan verkon yli. Idea nuorisotiimien ja 
Nuorten Päättäjien yhteistyöelimestä (NAPU) syntyi vuonna 2020 ja vuoden 2021 alussa se aloitti toimintansa. NAPU 
koostuu Nuorten Päättäjien ja nuorisotiimien edustajista. 

Osaamistodistus ratsastusseurojen käyttöön
Vuoden 2021 aikana vapaaehtoistoiminnasta kertyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista edistettiin. 
Ratsastusseuratoiminta koko laajuudessaan tarjoaa oppimisympäristön ja hienot mahdollisuudet muun muassa 
työelämätaitojen oppimiselle sekä niiden kehittämiselle. Toiminnassa syntyneen osaamisen tunnustamiseksi tehtiin 
osaamistodistus seurojen käyttöön ja hyödynnettäväksi. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä työ 
jatkuu vuonna 2022.

Kohtaa hevonen lukemalla: Penny & Friends -yhteistyö Stabenfeldtin kanssa 
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen kilpailutoiminnan yksi yhteistyömuoto on Penny & Friends -kilpailut. Näissä 
kilpailuissa Ratsastajainliiton jäsentalleille ja -seuroille tarjotaan mahdollisuutta järjestää matalan kynnyksen kilpailuja 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Lajeina ovat este- ja kouluratsastus, hevostaidot ja keppihevoset. Jokainen osallistuja 
palkitaan ruusukkeella ja kunniakirjalla. Niitä varataan lähes 3 000 lapselle ja nuorelle. Lisäksi jokaisessa kilpailussa 
palkitaan kilpailun tsemppari Penny & Friends -tuotepalkinnolla. Ratsastajainliitto toimittaa kisajärjestäjille valmiit 
järjestämisohjeet, radat sekä Penny & Friendsin sponsoroimat palkinnot. Vuonna 2021 42 seuraa tai tallia järjesti 
kilpailuja.

Yhteistyöhön kuuluu myös kesäleirien lukupiirit. Mukaan hakeneet jäsentallit saavat Stabenfeldtin hevoskirjoja 
käyttöönsä leiriläisille ja kirjoihin liittyviä oheistehtäviä keskustelun tueksi. Lukupiirien tavoitteena on lisätä lukuintoa. 
Leirit ja talliympäristö tarjoavat siihen hyvät puitteet, kun yhteisenä kiinnostuksen kohteena ovat hevoset. Kesällä 2021 
lukupiirin järjesti 25 jäsentallia, ja niihin osallistui noin 400 lasta. 

Keppihevosrata ja Kepparitanssi 
Ratsastajainliiton keppihevosestekalusto oli lainattavissa tai vuokrattavissa eri tapahtumiin. Suomen Voimisteluliiton 
kanssa kehitettiin ja pilotoitiin uusi liikuntamuoto: Kepparitanssi vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana oli tarkoitus 
kouluttaa Kepparitanssi-ohjaajia, mutta pandemian vuoksi se jäi toteutumatta.

Hevoskerhon ohjaajakoulutus 
Seurat, alueet ja Ratsastajainliitto järjestivät 7 hevoskerhon ohjaajien peruskurssia, joille osallistui 91 henkilöä. 
Koronapandemia haittasi lähikoulutusten järjestämistä, mutta verkkokoulutusta päästiin testaamaan maaliskuussa, ja 
suurin osa vuoden koulutuksista järjestettiinkin verkossa. Hevoskerhon ohjaajakoulutuksia pitävät Ratsastajainliiton 
kouluttamat kouluttajat, joita oli vuonna 2021 seitsemän.

Vuonna 2021 aloitettiin Hevoskerhon ohjaajakoulutusuudistus, yhdessä liiton nuorisokouluttajien kanssa. 
Ohjaajakoulutusuudistuksen ajatuksena on jakaa kurssisisällöt uuteen rakenteeseen, ja jatkossa toteuttaa koulutus 
ennakko- ja lähipäivän muodossa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kokemuksellista oppimista, syventää 
tietoja ja ohjaamistaitoja käytännön harjoitteiden kautta sekä lisätä vertaisoppimista. Uudistyötä tehtiin yhdessä 
Suomen Hippoksen kanssa. Hevoskerholainen-työkirja päivitettiin kevyesti loppuvuodesta. Uusi hevoskerhon 
koulutuskokonaisuus tullaan rakentamaan liiton sähköiselle oppimisalustalle, joka otetaan käyttöön vuonna 2022.
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5.3. Tallipalvelut
Jäsentallit ovat merkittävässä roolissa Ratsastajainliiton toiminnassa. Huomattava osa ratsastajista harrastaa liiton 
jäsentalleissa ja aloittaa harrastuksensa niissä. Jäsentallien toiminta pohjautuu tallijärjestelmään, jonka kriteeristö 
perustuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen, hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen 
asiakaspalveluun. 

Yhteiskunnalliset ilmiöt koskevat myös hevosalaa. Liiton tallijärjestelmää arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta se 
vastaa nykyaikaisen hevosalan tarpeita. Tallijärjestelmä tukee yhteiskunnan kehittymistä tarjoamalla jäsentallien kautta 
tasa-arvoisia, voimaannuttavia talliyhteisöjä, jotka tukevat yksilön kasvua ja kehitystä kaikissa ikävaiheissa sosiaalisesta 
asemasta riippumatta. 

Tallijärjestelmän kehittämistä koordinoi Tallijärjestelmän ohjausryhmä (TAJU). Ohjausryhmään järjestettiin avoin haku 
tammikuussa 2021, ja ryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa. Sen toimikausi on kolme vuotta. 

Tallijärjestelmän ohjausryhmä jäsenet 2021:
Tomas Nyman, puheenjohtaja
Oona Pekkala
Piia Ahtee
Melina Holmberg
Laura Takala
Rosali Kivitie, SRL tallineuvoja
Tero Kortelainen, SRL tallineuvoja
Antti Heikkilä, SRL tallineuvoja
Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja
Marissa Henttinen, alueiden puheenjohtajiston edustaja
Linda Kukkonen, Nuorten Päättäjien edustaja
Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustaja

Vuonna 2021 talliyrittäjille järjestettiin verkossa neljä virtuaalista tallikohtaamista (VIRTA). Koulutuksista kaksi käsitteli 
yrittäjän ja asiakkaan välisiä sopimuksia yksityistallien ja ratsastuskoulujen näkökulmista. Kouluttajana toimi OTM Pilvi 
Rientonen. Keväällä järjestettiin kaksiosainen Markkinointi haltuun somessa -koulutus, kouluttajana MBA Eveliina 
Toivonen. Koulutuksista tehtiin tallenteet, jotka olivat talliyrittäjien katsottavissa Ratsastajainliiton YouTube- kanavalla. 
Verkossa järjestettävät tilaisuudet lisäävät koulutuksien saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien 
asiantuntijapalveluilla ja tuottaa materiaaleja tallien toiminnan kehittämiseksi. Tallineuvojat käyvät liiton 
jäsentalleille tarpeen mukaan ja tallit voivat myös pyytää käyntiä niin halutessaan. Vuonna 2021 tallikäyntejä ei 
pystytty tekemään entisessä laajuudessa koronapandemiasta johtuen. Yrittäjiin oltiin yhteydessä puhelimitse ja 
Teams-tapaamisissa.  

Koronapandemian jatkumisen vuoksi messutapahtumat ja Helsinki International Horse Show siirtyivät vuodelle 2022. 
SRL:n jäsentalleilla oli mahdollisuus osallistua halutessaan SRL:n Instagramissa somemarkkinointikampanjaan marras-
joulukuun aikana. Kampanjaan osallistui 65 tallia.

Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut (RKO-mestaruudet) järjestettiin seuratason kilpailuna 
heinäkuun 9.–11. Ypäjällä kolmen ratsastusseuran yhteistyöllä. Järjestävinä seuroina olivat Hämeen Ratsastajat, Kanta-
Hämeen Ratsastajat ja Ypäjän Ratsastajat. Kilpailuissa oli mukana ensimmäistä kertaa kenttäratsastus. Muina lajeina 
koulu-, este- ja pararatsastus. Kilpailuissa ratsastettiin yhteensä 659 starttia 3 päivän aikana. Pararatsastusluokkaan ei 
koronatilanteesta johtuen osallistunut yhtään ratsukkoa.

Ratsastajainliiton jäseninä olevien ratsastuskoulujen oppilailla on osallistumisoikeus ratsastuskouluoppilaiden 
mestaruuskilpailuihin. Kilpailuun osallistutaan ratsastuskoulun opetushevosella, joten se ei edellytä oman hevosen 
omistamista. RKO-mestaruudet ovat yksi suurimmista vuosittain järjestettävistä ratsastuskilpailuista Suomessa. Se on 
yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävä. 
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5.4. Pararatsastus ja erityisryhmien ratsastus

Kilpailu-, valmennus-, alue- ja leiritoiminta
Kilpailuja jouduttiin edelleen vuonna 2021 perumaan koronatilanteen takia. Vuoden aikana järjestettiin kuitenkin 
pararatsastuksessa neljä seurakilpailua, kaksi aluekilpailua ja seitsemän kansallista kilpailua. Henkilökohtaiset Special 
Olympics -mestaruudet järjestettiin Virolahdella, jossa lajeina olivat kouluratsastus ja working trail -tehtävärataluokat. 
SO-mestaruudet Unified-joukkueilla järjestettiin Huittisissa. Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisessa mestaruus-
kilpailussa oli tarjolla luokat myös pararatsastajille. Myös Suomenratsujen kuninkaallisissa Ypäjällä oli jälleen myös 
pararatsastusluokka, johon osallistui kolme ratsukkoa. Hyvinkäällä järjestettiin pararatsastuksen SM-kilpailut. 
Pararatsastuksen aluemestaruudet toteutuivat kahdella alueella.  

Pararatsastuskomitea tuki kilpailujärjestäjiä tuomarituella. Vuoden aikana järjestettiin neljä luokittelutilaisuutta, kaksi 
Oulussa ja kaksi Ypäjällä. Kaikille ratsastusalueille oli valittuna pararatsastuksen aluevastaavat vuona 2021. Alueiden 
pararatsastusvastaavat kokoontuivat etäyhteydellä kolmesti, ja mukana oli edustajia viideltä alueelta. Maajoukkueella 
oli neljä valmennusleiriä.

Tapahtumat ja koulutus
Tampereen Hevoset-messujen siirtyessä vielä vuodella 2022, myös pararatsastustoimijoiden tapaaminen peruttiin. 
Lionsien Vermo-toimikunta ei pystynyt järjestämään perinteisiä Lions-raveja, mutta tukia pararatsastajille voitiin 
kuitenkin jakaa aiemmin kerääntyneellä varallisuudella. Kahdelletoista yksittäiselle hakijalle sekä Uudenmaan CP-
yhdistyksen järjestämälle tallitapahtumalle annettiin yhteensä 3070 euroa.   

Pararatsastajan avustajakursseja järjestettiin vuoden aikana kaksi, molemmat etäkoulutuksina. Vuodelta 2020 siirtynyt 
ohjaajakoulutus päästiin aloittamaan loppuvuodesta 2021. Pararatsastuksen lajiseminaari järjestettiin etäkokouksena ja 
siihen osallistui 17 ihmistä.
 
Tiedotus
Ratsastajainliiton nettisivuille on koottu kattava tietopaketti pararatsastuksesta. Sivuilla on myös toiminta- ja 
tapahtumakalenterit sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista. Pararatsastuskomitean ylläpitämä Ratsastajainlliton 
Pararatsastus Facebook-ryhmä toimii aktiivisena yhteydenpitokanavana ja siihen kuuluu yli 600 jäsentä.

Henkilöjäsenten etuuksiin kuuluva Hippos-lehti toteutettiin myös näkövammaisille tarkoitetussa elektronisessa 
muodossa. Numerot ovat luettavissa Näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalveluista saatavalla ilmaisella 
”Windows luetus” -ohjelmalla.

Jessica Kerttunen ja Westside Pararatsastuksen SM-kilpailuisssa.



29

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2021

6. Edunvalvonta, yhteiskunta ja olosuhteet

6.1. Hevosalan edunvalvonta
Ratsastajainliiton yhteiskunnallinen merkitys edunvalvojana kaikissa hevostalouteen liittyvissä asioissa on vahva. 
Liitto valvoo jäsenseurojensa, -talliensa ja ratsastajien etuja ja edistää hevosten hyvinvointia. Liitto on jatkuvassa 
vuoropuhelussa ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kanssa alan toimintaedellytysten kehittämiseksi ja 
turvaamiseksi. 

Sidosryhmien kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia, tehdään yhteistyössä viestintää ja vaihdetaan informaatiota. 
Liitto on mukana erilaisissa hankkeissa yhteistyökumppanina ja ohjausryhmien jäsenenä sekä tekee aktiivista 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 

Edunvalvonnan painopiste on ollut edelleen ratsastustoiminnan ja hevosten hyvinvoinnin turvaamisessa koronakriisin 
aikana. Poikkeusoloissa erityisen tärkeitä keskustelun ja vaikuttamisen teemoja ovat olleet terveysturvallinen toiminta 
talleilla.  Liitto osallistui aktiivisesti neuvotteluihin viranomaisten kanssa ja hevosmyönteisten tulkintojen laadintaan. 
Lisäksi panostettiin ohjeistukseen, neuvontaan ja tiedotukseen.

Ratsastajainliitto on lausunut hevosalan rahoitukseen liittyen rahapelijärjestelmän muutokseen ja arpaislakiin. 
Lausuntojen mukaan toimintaedellytyksien ylläpitämiseksi rahoitusta on edelleen ohjattava hevosalalle. 

Mahdollisuuksien hevonen 
Hevosalan toimijat ovat muodostaneet Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston. Se kokoontuu säännöllisesti 
ja ottaa kantaa ajankohtaisiin alan kysymyksiin, laatii koko hevosalalle suuntaviivat sekä päättää yhteisistä 
kehittämiskohteista. Tarkoituksena on myös tuoda hevosalan yhteiskunnallinen merkitys valtiovallan ja suuren yleisön 
tietoon. 

Yhteistyöverkoston pääasiallinen vetovastuu on ollut Ratsastajainliitolla ja Suomen Hippoksella. Käytännön työtä hoitaa 
Hippolis ry, jossa Ratsastajainliitto on perustajajäsenenä. Verkostossa ovat mukana myös MTK, Luonnonvarakeskus, 
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, ProAgria, Hevostietokeskus, Ypäjän 
Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja maa- ja metsätalousministeriö.

Mahdollisuuksien hevonen -verkoston painopisteet
· EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaminen
· Hevoskasvatus ja jalostustoiminta
· Hevosten hyvinvointi
· Hevosalaa koskeva tukipolitiikka
· Hevosalan rahoitusmahdollisuudet
· Verotus
· Ympäristökysymykset ja maankäyttöpolitiikka
· Hevosyrittäjien hyvinvointi
· Hevosalan tutkimus, koulutus ja neuvonta
· Hevonen ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä
· Hevosalan nuorisotyö

MTK:n hevosverkosto
MTK:n hevosverkostossa on edustus Ratsastajainliitosta, Suomen Hippoksesta, SCL:sta ja MTK:sta. MTK:n 
hevosverkosto on edunvalvontaverkosto, jonka tehtävänä, tarkoituksena ja tavoitteena on edistää hevostalouden 
toimintaedellytyksiä sekä kannattavuutta ja parantaa maaseudun hevosyrittäjyyden mahdollisuuksia. Verkosto toimii 
hevosalan yleisenä elinkeinopoliittisena edunvalvojana ja tekee edunvalvontatyötä mm. liittyen kaikkeen hevosalaa- ja 
taloutta koskevaan EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön.
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Hankkeet
Vuonna 2021 liitto oli mukana seuraavissa hevosalan hankkeissa
· Hevostellen 
· Hevoset- ja työ
· Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä

Hankkeiden vetäjinä ovat Hippolis, Työtehoseura, Hämeen Ammattikorkeakoulu.

Rajat Räiskeelle -kansalaisaloite
Ratsastajainliitto oli mukana eduskunnalle luovutetussa kansalaisaloitteessa, jonka tarkoituksena on ilotulitteiden 
kuluttajakäytön rajoittaminen. Liiton näkökulma oli eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Kansalaisaloitteessa oli mukana 
useita muita järjestöjä, joiden intresseissä on ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi. Aloitteen käsittely on 
edelleen kesken. 

Ulkoilufoorumi
Ulkoilufoorumi on luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden luontoa käyttävien liittojen kanssa yhdessä perustama 
eturyhmä. Ulkoilun edistämisen yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla 
on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata 
jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun intressitahoja yhteisesti 
valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-
alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta. 

Maankäyttö ja jokamiehenoikeus
Ratsastuksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaavoituksessa varataan riittävästi alueita hevostoimintaa varten etenkin 
lähelle taajamia. 

Hevosala puolustaa voimakkaasti hevosen kanssa liikkumisen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa 
oikeuksien rajoittamista. Toiminnassa hyödynnetään ympäristöministeriön julkaisemaa kirjaa jokamiehenoikeuksista. 
Ratsastajainliitto on antanut useita lausuntoja maankäyttöön liittyvissä asioissa. Niissä on korostettu ratsastuksen 
merkitystä suurta osaa suomalaisia koskettavana harrastuksena ja liikuntamuotona, sekä kuntien velvollisuutta 
huolehtia siitä, että ratsastusta voi harrastaa tasa-arvoisesti kuntien alueilla. 

Ratsastajainliitto lausui luonnoksesta hallituksen esityksestä kaavoitus- ja maankäyttölaiksi. Lausunnossa otettiin 
erityisesti kantaa ratsastusalan toimintamahdollisuuksien ylläpitämiseen ja niiden kehittämiseen. Liitto on antanut tasa-
arvovaltuutetun pyynnöstä lausunnon koskien tasa-arvon toteutumisesta liikuntapaikkarakentamisessa. 
 
Ratsastajainliitto on ollut mukana kehittämässä reittiverkostoja Suomessa. Tarkoitus on varmistaa, että hevosilla 
voidaan liikkua luonnossa paikallisesti, ja yhdistää ratsastusreittejä kunnissa ja kuntien rajoilla. Ratsastajainliitto otti 
kantaa luonnon virkistyskäyttöstrategiaan. Liiton näkemys on, että strategiassa tulee huomioida hevosella liikkujat 
osana luonnon kestävää virkistyskäyttöä. 

Eläinlääkintä, kasvatus ja hevosen hyvinvointi 
Ratsastajainliitto, Suomen Hippos, Hippolis, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Suomen Hevosenomistajien 
Keskusliitto ovat tuottanut yhteisen Hevoseni.fi-sivuston, jolla tarjotaan tietoa hevosen- ja tallinpidosta. Sivustolta voi 
ladata Hevosenomistajan oppaan. Kohderyhmänä ovat hevosenomistajat ja tallinpitäjät, erityisesti uudet hevosen 
hankkijat. Hippolis vastaa sivujen sisällöstä ja päivittämisestä. 

Ratsastajainliitto on jatkuvassa vuoropuhelussa Ruokaviraston kanssa. Sidosryhmätapaaminen järjestetään kerran vuodessa, 
siinä käsitellään hevosalaa koskevia ohjeistuksia ja määräyksiä sekä ennakoidaan lainsäädäntöön tulevia muutoksia. 

2021 on annettu lausuntoja koskien eläintautilain asetuksia, eläinten siirtoja pohjoismaiden välillä, sekä eläinten 
tunnistamista ja rekisteröintiä. 

Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna eläinten 
hyvinvoinnin pitkäjänteisessä kehittämisessä ja toimijoiden yhteistyön edistämisessä. Neuvottelukunta voi tehdä 



31

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2021

ehdotuksia seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja merkittävistä hankkeista ja 
esityksistä. Neuvottelukunnan puitteissa eläinten hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä 
teemoja voidaan käsitellä laajapohjaisessa keskustelu- ja yhteistyöfoorumissa. Hevosalaa neuvottelukunnassa edustaa 
Suomen Hippoksen eläinlääkäri. Neuvottelukunnan toimikausi on 15.5.2021 – 14.5.2024.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustus 
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Ratsastajainliitolle 170.000 euron erityisavustuksen, johon on saatu varat 
hevosurheilun pelitoiminnan kautta. Avustus kohdistettiin mm. kilpailujärjestelmän kehittämiseen, hevosten 
dopingvalvontaan ja kilpailukaluston kunnossapitoon. Pelitoiminta ja sen organisoituminen ovat hevosurheilun 
ja -jalostuksen kannalta tärkeitä. SRL on osallistunut mm. sisäministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin 
rahapelitoimintaa koskevan sääntelyn uudistamishankkeessa.

Hevosalan ammattitutkinnot ja koulutus 
Ratsastajainliiton edustaja osallistui hevosalan oppilaitosten edustajien kanssa yhteistyöstöpalavereihin, joissa vuonna 
2021 voimaan tulleiden hevosalan perustukintojen näyttöjä kehitettiin. Hevosalalle ja ratsastukselle on välttämätöntä, 
että ammatillinen osaaminen säilyy vahvana ja sitä kehitetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

Hevosalan oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä harrasteohjaaja-nimikkeen käytöstä. Hevosharrasteohjaaja-
nimikkeen myöntää Ratsastajainliitto. Oppilaitosyhteistyötä toteutetaan myös tarjoamalla koulutusmateriaalia, 
pitämällä asiantuntijaluentoja, osallistumalla jatko- ja täydennyskoulutusten suunnitteluun ja tarjoamalla 
opinnäytetöiden aiheita ja toimeksiantoja. Vuonna 2021 liiton toimeksiannosta tehtiin kaksi AMK-opinnäytetyötä.

Oppilaitosyhteistyötä tehdään myös yli toimialarajojen. Kaksi Hämeen ammattikorkeakoulun hevosalan liiketoiminnan 
opiskelijaa suoritti trainee-jakson Ratsastajainliitossa keväällä 2021. Syksyllä liitto teetti ympäristövastuuseen liittyvän 
Diili-projektin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla. 

I- ja II-tason valmentajakoulutukset on siirretty kokonaan Ypäjän Hevosopiston valmennuskeskuksen toteutettaviksi 
sen saatua virallisen valmennuskeskuksen statuksen. Myös ammattivalmentajatutkinnon koulutusoikeus saatiin 
valmennuskeskukselle, koulutus käynnistyi vuonna 2018. Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä myös muiden hevosalan 
oppilaitosten kanssa valmentajakoulutuksen osalta.

Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan Urheiluakatemioiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. 
Ratsastuksen liittämistä mukaan urheiluakatemioiden ohjelmiin on pidetty ensiarvoisen tärkeänä. Ratsastuksen 
urheiluakatemiatoiminta on tarkoitus aktivoida tulevaisuudessa. Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on edistää 
lajissaan huipulle pyrkivien ja jo huipun saavuttaneiden urheilijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista, 
päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden saatavuutta.

Hevosavusteinen toiminta 
Hevosavusteinen toiminta (Equine Assisted Activities, EAA) kuuluu Green Care -kehyksen alle, jonka edelläkävijöitä 
Suomessa hevosavusteinen toiminta on. Hevosella nähdään olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen 
hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä virkistys-, liikunta-, hyvinvointi-, sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa. 
Hevosavusteista toimintaa käytetään ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon tukitoimissa, toimintakyvyn ylläpidossa, 
ikäihmisten aktivoinnissa, lastensuojelussa ja perhekodeissa. Liitto tukee hevosavusteisen toiminnan kehittymistä 
Suomessa osallistumalla alan koulutuksen kehittämiseen, tukemalla sidosryhmiä ja osallistumalla vuoropuheluun sekä 
mahdollistaen hevosavusteista toimintaa tarjoavien tallien liittymisen jäseneksi. 

Hevosalan kuntavaaliohjelma 2021
Ratsastajainliitto oli mukana Hippoliksen, Suomen Hippoksen ja MTK:n yhteisessä hevosalan kuntavaaliohjelmassa, 
jonka tavoitteena oli saada kunnalliseen päätöksentekoon mukaan hevosalaa tuntevia henkilöitä. 

Faktatiedon jakamisella kartutettiin eri tahojen tietämystä ja ymmärrystä hevosalan yhteiskunnallisesta 
vaikuttavuudesta sekä lisätiin hevosalan näkyvyyttä mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Suomessa on 75.000 
hevosta, jotka liikuttavat ja koskettavat yli 600.000 suomalaista. 

Yhteinen viestintäkampanja alkoi maaliskuussa ja jatkui aina vaalipäivään 13. kesäkuuta asti. Viikoittaisessa 
sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja mediassa näkyneessä kampanjoinnissa nostettiin esiin teemoja   pääteemasta; 
hevosala on merkittävä elinkeino, hevonen työllistää, hevonen luo vetovoimaisia asuinympäristöjä niin kaupungissa 
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kuin maaseudulla, urheilu, harrastus- ja nuorisotoiminta – hevosalalla tasapuolista ja tasa-arvoista, ja hevonen luo 
hyvinvointia. Vaikuttamisohjelma sai jatkoa vuoden 2022 aluevaaleissa.

Jäsenyys eri organisaatioissa 
Suomen Ratsastajainliitto on Urheilutyönantajat ry:n jäsen. Urheilutyönantajat ry on PALTA ry:n jäsen. Liitolla on 
edustaja Hevosopisto Oy:n hallituksessa sekä edustajat Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunnassa. 
Ratsastuskenttien kunnostusprojekteja tuetaan. Liitto antaa kilpailukaudella kunnostus- ja konsultointiapua kilpailujen 
järjestäjille keskeisten kilpailukenttien saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että ne vastaavat ratsastajien ja hevosten 
vaatimuksia. Apu on järjestäjille ilmainen.

Turvallisuuden edistäminen 
Ratsastajainliitto työskentelee yhteistyössä Tukesin kanssa ratsastuspalvelujen turvallisuuden edistämiseksi. 
Turvallisuutta edistetään myös liiton muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Juridinen neuvonta 
Hevosalaa tuntevat asianajajat ovat antaneet liiton jäsenille puhelinneuvontaa hevosalaan ja yhdistystoimintaan 
liittyvissä juridisissa kysymyksissä. 

Teosto ja Gramex
Liitto on mukana Olympiakomitean solmimissa, kaikkia lajiliittoja koskevissa Gramex- ja Teosto-sopimuksissa. 
Sopimukset kattavat keskitetysti kilpailujärjestäjien, jäsenseurojen ja -tallien järjestämät kilpailut ja tapahtumat 
kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.  
 
Hippolis ry:n toiminta
Hippoliksen tarkoituksena on hevosalan ja -harrastuksen toimintaedellytysten kehittäminen ja edistäminen Suomessa 
sekä alan perinteiden vaaliminen. Yhdistys kokoaa ja tuottaa tietoa hevosalasta taustaorganisaatioiden edunvalvonnan 
tueksi ja toteutti edunvalvontaa sovituin osin. Ratsastajainliitto on yhdistyksen perustajajäsen.

6.2. Olosuhteet ja turvallisuus 
Turvallisuus
Turvallisuus on keskeinen teema Ratsastajainliiton kaikessa toiminnassa. Ratsastusharrastuksen kasvu etenkin 
aikuisratsastajien osalta sekä hevostaitojen puute ovat vaikuttaneet ratsastustapaturmien määrälliseen kasvuun. 
Liitto käy jatkuvaa keskustelua vakuutuskumppaniensa kanssa vahinkojen määristä, luonteesta ja syistä. Analysoinnin 
tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden syntymistä neuvonnan ja opastuksen keinoin. 

Ratsastajainliitto tarjosi jäsenilleen jäsenetuna kattavan vakuutusturvan. Liitto haluaa varmistaa kaikkien harrastajien, 
vapaaehtoistoimijoiden sekä jäsenseurojen ja -tallien perusvakuutusturvan. 

Ratsastusseurojen jäsenet on vakuutettu harrastukseen liittyvien tapaturmien varalta. Green Card -ohjelma antaa 
vakuutusturvan liiton jäsentalleilla niille säännöllisesti ratsastaville henkilöille, jotka eivät ole ratsastusseurojen jäseniä. 
Ratsastajainliitto on vakuuttanut kaikki liiton toiminnassa mukana olevat harrastajat ja toimihenkilöt sekä tapahtumissa 
toimivat talkoohenkilöt ryhmävakuutuksin.

Jäsentallien ja -seurojen toiminnan vastuu on katettu vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus kuuluu ratsastusseurojen 
ja jäsentallien jäsenetuihin. Seurojen ja jäsentallien vapaaehtoistyöntekijät vakuutettiin tapaturmien varalta. 
Tapaturmavakuutuksissa ei ole omavastuuosuutta.

Ratsastajainliiton jäsentallien satunnaiset ratsastajat, kuten leiriläiset, kokeilijat ja alkeiskurssilaiset, on vakuutettu 
ryhmävakuutuksin. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. Liitolla on myös 
oikeusturvavakuutus ja liiton hallituksella sekä johdolla vastuuvakuutus. 

Ratsastajainliiton vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään FEIn hyväksymiä turvakannattimia. 
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7. Markkinointi ja viestintä

7.1. Varainhankinta, markkinointi ja suhdetoiminta
Ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen ratsastuksen 
edistämiseksi kilpaurheilu- ja harrastemuotona. Liitto on Kansainvälisen Ratsastajainliiton, FEIn, ja Euroopan 
ratsastajainliiton, EEF:n, jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 

Valitettavasti kaikki isot hevosalan tapahtumat peruttiin vuonna 2021 koronapandemian vuoksi. Pohjola-kilpailujen 
yhteydessä järjestettiin nykyisille ja mahdollisille uusille kumppaneille kutsuvierastilaisuuksia. 

7.2. Yhteistyösopimukset
Liitolla oli erilaisia yhteistyösopimuksia noin 175 000 euron arvosta, jotka koostuivat rahallisesta tuesta sekä 
palveluvastineista eli ns. barter-sopimuksista.   

Sarjakilpailujen yhteistyösopimuksia solmittiin ja jatkettiin seuraavasti:
· Esteratsastuksen Grand Prix -sarjat: Pohjola Vakuutus oli GP-sarjojen pääyhteistyökumppani. 
· Pohjola Vakuutus oli pääyhteistyökumppanina myös kouluratsastuksen Pohjola Tour- sarjakilpailuissa.
· Hankkijan kanssa jatkettiin Racing Trophy -sarjaa 5- ja 6-vuotialle estehevosille, Racing noviisisarjaa 4- ja  
 5-vuotiaille estehevosille, sekä kouluratsastuksen 5-v, 6-v ja 7-v Supreme Horse Care -sarjoja. Hankkija on   
 lisäksi mukana SM-kilpailuissa ja GP-sarjassa. 
· Asianajotoimisto Legimian kanssa aloitettiin poni- juniori ja nuorten ratsastajien kouluratsastuksen Legimia  
 Future Cup- sarjat. Legimia-este oli käytössä mm. GP-sarjassa.
· Vapo Oy oli kumppanina mukana Tähtikilpailuissa. Vapo- este oli käytössä mm. GP-sarjassa.
· Avant Tecno tuki nuorten hevosten sekä juniori-ja poniratsastajien kenttäratsastuksen sarjoja. Avant on  
 aiemmin tukenut liittoa kilpailujen järjestämiseen tarvittavan kaluston osalta.
· Land Rover oli kumppanina tähtikilpailuissa. Land Rover- este oli käytössä mm. GP-sarjassa. Auto oli näkyvillä  
 GP-sarjan radoilla.
· Tallink Siljan kanssa jatkettiin yhteistyötä. Tallink Silja- este oli käytössä mm. GP-sarjassa.
· Asianajotoimisto Fennon kanssa jatkettiin yhteistyötä. 
· Digital Office Company Oy (ent. Xerox) oli mukana Tähtikilpailujen yhteistyökumppanina. Liitto saa tarvittaessa  
 kopiokoneita käyttöönsä kilpailuihin ja tiedonhallinnan koulutusta jäsenilleen.
· Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen järjestäjien kanssa (Helsinki International Horse Show)  
 toimittiin voimassa olevien sopimusten pohjalta. 
· Haven Yhtymän kanssa tuotettiin livelähetyksiä kesän tähtikilpailuista.

7.3. Viestintä
Viestinnällä tuotiin esiin ratsastusta urheilu- ja kilpalajina sekä kansallisesti merkittävänä liikuntamuotona ja 
harrastuksena. Ratsastuksen merkitystä tuotiin esiin päättäjille lajin yhteiskunnallisen aseman kohottamiseksi. Viestintä 
tuki markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampanjoiden toteutuksessa.

Uutisia ja sosiaalisen median nostoja julkaistiin ratsastuksen kiinnostavista aiheista, merkittävistä kansainvälisistä 
urheilutuloksista sekä kotimaassa järjestetyistä Tähtikilpailuista, kuten olympialajien SM-kilpailut ja uudet koulu- ja 
esteratsastuksen Pohjola-sarjat. Tiedotusvälineille kerrottiin ajankohtaisista kotimaisista kilpailuista, suomalaisista 
kansainvälisissä kilpailuissa, hevosalan tapahtumista ja televisio-ohjelmista. Viestinnässä laitettiin painoarvoa myös 
nuorille kilpailu-uran alkuvaiheissa oleville ratsastajille Pohjola-sarjan tasa-arvoon kannustavassa hengessä.

Kansainvälisessä kilpailu-uutisoinnissa pääpaino oli kauden arvokilpailuissa. Tokion olympialaisissa Henri Ruoste sai 
kiitettävästi näkyvyyttä Suomen olympiajoukkueen urheilijana. Paralympialaisissa Katja Karjalainen ja Pia-Paulina Reitti 
toivat ratsastusta hyvin esiin. Suomen koulujoukkueen ja Ruosteen menestys EM-kilpailuissa näkyivät valtamediassa.  
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Yle lähetti TV2:lla ratsastusta olympialaisista, paralympialaiset ja EM-kilpailuista koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. 

NBCH-kilpailut järjestettiin Ypäjällä. Viestinnän asiantuntija osallistui kansainvälisiin EM-kilpailuihin este- ja 
kouluratsastuksessa. Kansainvälisen viestinnän linjauksen ulkopuolelle jäävän kilpailumenestyksen uutisointiin luotiin 
uusi tapa näkyä. Menestystä nostettiin esiin somessa kevyemmässä ja ajallisesti tehokkaammassa muodossa.  

Tiedotus seurojen jäsenille, jäsenseuroille ja -talleille, jaostoille, alueille, kansallisen tason toimihenkilöille sekä 
urheilijoille toteutettiin sähköpostitse sekä jäsen-, seura- ja kilpailutiedotteiden, Hippos-lehden, nettisivujen ja 
sosiaalisen median kautta. Keväällä käynnistettiin uudestaan matalan kynnyksen edullisesti tuotettavat Facebookin 
livelähetykset. Ne saivat jatkoa SRL100 Pysy kyydissä -makasiinilähetyksistä, ja niissä käsiteltiin haastateltavien kanssa 
ajankohtaisia asioita. 

Someviestinnässä otettiin käyttöön Meltwaterin Engage-ohjelma, joka toi merkittävää ajan säästöä somen käyttössä. 
Liitto näkyi sosiaalisen median kanavista Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja Twitterissä. Sosiaalisen median 
kanavat kasvattivat suosiotaan, seuraajia oli Facebookissa reilu 25.000 ja Instagramissa reilu 21.000. Facebookin 
kattavuus oli yli 85.000 ja Instagramin yli 72.000. Kanavien käyttäjistä yli 96 prosenttia on naisia. Twitterissä oli yli 2.400 
seuraajaa ja twiittien näyttökertoja yli 15.000. YouTubessa videoiden katselukertoja oli 25.295.

Koronarajoitukset estivät yleisön läsnäolon monissa kilpailuissa. Ratsastajainliitto panosti aiempia vuosia enemmän 
kansallisten kilpailujen nettistriimauksiin. Havenin lähetyksien määrä lisääntyi ja samalla katsojamäärä nousi lähes 
miljoonaan. Koulu- ja esteratsastuksen Pohjola-sarjoissa oli uutuutena katsojia palvelemassa liveselostukset ja lähes 
kaikkien luokkien voittajahaastattelut. 

Ratsastajainliitto tuotti kaksi Kavionjälki dokumenttiohjelmaa yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa. Helsinki 
International Horse Show´ta käsittelevä dokumentti esitettiin lokakuussa perinteisellä Helsinki Horse Show 
kilpailuviikolla. Toista, kouluratsastusta käsittelevää dokumenttia kuvattiin vuoden 2021 puolella ja sen tekeminen 
jatkuu keväällä 2022. Dokumenttiin haastatellaan mm. Kyra Kyrklundia ja Henri Ruostetta.

Ratsastajainliitto toteutti yhteistyössä muiden hevosalan toimijoiden kanssa ensimmäistä kertaa yhteiskunnallisen 
Kuntavaalit-viestintäkampanjan, joka suunnattiin sekä ehdokkaille että äänestäjille. Markkinointiviestintään 
panostettiin esittelemällä ratsastusta Iltalehden ”Paras kesä” -teemaliitteessä helatorstaina toukokuussa. Kampanjan 
kokonaistavoittavuus oli noin 500 000 lukijaa. Kriisiviestintä nousi esiin naantalilaisten hevostyttöjen hyväksikäytön 
ja hevosten huonon kohtelun, kahden kilpahevosen kuoleman, kilparatsastajan vakavan loukkaantumisen ja Tokion 
olympialaisten viisiottelun hevosen huonon käsittelyn vuoksi. Kaksi lajia, valjakkoajo ja vikellys, lähtivät hakemaan 
paikkaa YLE:n tuottamaan vuoden 2023 monen lajin SM-viikkoon, joka järjestetään Salossa.

Hippos-lehti 
Ratsastajainliiton virallinen jäsenlehti Hippos ilmestyi seitsemän kertaa, vuosikerta oli 74:s. 
Ratsastusseurojen täysjäsenet saavat Hippoksen jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna. Leh-
den irtonumero maksoi 9,20 euroa ja vuosikerta 64 euroa muille kuin jäsenille vuonna 2021. 
Lehden päätoimittaja oli Sonja Holma. Hippoksen keskipainos oli noin 37.000 kappaletta.

Hippos-lehti uudistettiin tuotantotavan, ulkoasun ja sisällön osalta vuoden 2021 alussa. 
Ratsastajainliitto siirtyi vuoden alussa Hippos-lehden julkaisijaksi ja kustantajaksi. Aiemmin 
vuosikerta ostettiin Ridemedialta, joka toimi lehden kustantajana. 

Uudistus valmisteltiin edellisenä vuonna. Tuotanto ja painotyö kilpailutettiin. Lehden pai-
no- ja postituskuluille haettiin verottajalta ennakkopäätös ALV-vapaudesta jäsenlehtenä, 
millä saavuttiin huomattavat säästöt. Lehden käytännön ilmoitusmyynti siirtyi Saarsalo 
Oy:lle myyntiprovisiolla, kun liitto vastasi edelleen yhteistyökumppaneiden ilmoituksista 
lehdessä. Samalla ilmoitusmyynnin tulot siirtyivät kokonaisuudessaan liitolle, kun aiem-
min käytössä oli pääasiassa tietty sivumäärä yhteistyöilmoituksille. Ilmoitustuloista tuli 
merkittävä lisä lehden talouteen. Taittotyöhön ja visuaaliseen ilmeeseen haettiin uusi 
tekijä, TK Mediatalo. Kustantajan vaihtuessa liiton kuluiksi siirtyivät taas mm. painatus, 
jakelukustannukset, avustajapalkkiot ja taitto.  
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Tuotantouudistuksella saavutettiin 74 000 euron säästöt edelliseen vuoteen verrattuna. 

Hippos-lehden ulkoasu ja sisältö uudistettiin numerosta 1/2021 alkaen. Taittotyöstä vastasi TK Mediatalo. Uudistus 
sai runsaasti kiittävää palautetta. Esimerkiksi lukijakilpailuun 1/2021 tuli 94 vastausta. Ulkoasu-uudistus otettiin 
hyvin vastaan, 66 piti ulkoasua erinomaisena, 26 hyvänä ja 2 tyydyttävänä. Arvio 2,7/3. Sisältö oli 49 lukijan mielestä 
erinomainen, 41 mielestä hyvä ja 4 mukaan tyydyttävä. Arvio 2,5/3.

8. Talous
Tilikauden tulos ja liiton taloudellinen asema 31.12.2021 esitellään tilinpäätöksessä, joka sisältää tuloslaskelman, 
taseen ja liitetiedot kirjanpitolain mukaisesti. Eri tilien sisällöstä annetaan tarvittaessa selvitys kevätkokouksessa. Liiton 
ja alueiden kirjanpidot on yhdistetty.

Tuloslaskelma – toiminnallinen tulos
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -3.086.132,17 eur (edell. vuonna -2.915.431,59 eur). Ratsastajainliiton 
perustoiminta rahoitettiin varainhankinnan tuotoilla 2.563.650,09 eur (edell. vuonna 2.513.567,04 eur) ja 
yleisavustuksilla 835.394,81 eur (edell. vuonna 850 500,00 eur). Tilikauden ylijäämä on 144.819,66 euroa.
Liiton maksuvalmius on hyvä.

Taloudellinen asema 31.12.2021
Taseen varallisuuden muutokset tilikaudella 
Avustuksen alaisiin aineellisiin hyödykkeisiin on tullut tilikaudella 140.020,82 euron lisäys. Avustuksen alaisen kaluston 
menojäännöksestä on tehty 10 % poistot, muusta kalustosta on tehty 25 % menojäännöspoisto, yhteensä 27.695,36 
eur. Aineellisten hyödykkeiden menojäännös ilman alueiden kalustoa on tilikauden lopussa 240.805,54 eur. 

Aineettomien oikeuksien lisäys sisältää ohjelmistojen ja järjestelmien hankintoja 52 509,64 euroa. Näihin on saatu 
maa- ja metsätalousministeriön avustusta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta yhteensä 39.000,00 
euroa. Aineettomista oikeuksista on tehty 5 vuoden tasapoistot eli 74.542,72 euroa. Aineettomien oikeuksien arvo 
kirjanpidon mukaan tilikauden lopussa on 132.269,77 euroa.

Rahoitusomaisuus oli 1.757.356,29 euroa (2020: 1.300.089,26). Muihin saamisiin on kirjattu maa- ja 
metsätalousministeriön avustus (170.000 euroa), josta on päätös, mutta maksatus tapahtuu vasta vuonna 2022. Liiton 
rahoitusasema on siten parantunut viime vuodesta.

Taseen loppusumma on 2.180.992,72 euroa, josta oman pääoman osuus on 1.600.296,10 euroa (2020: 1 456 676,44) 
ja vierasta pääomaa on tilikauden lopussa 580.696,62 euroa (2020: 319.841,99). 

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulostilille.

Valmennus- ja koulutustoimintaan liittyvät palkkiot ovat henkilöstökulujen yhteydessä. Liitto ostaa talouspalvelut 
tilitoimisto Rantalainen Oy:ltä.
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9. Aluejaostojen toiminta
Liiton aluejaostojen toimintakertomukset löytyvät kokonaisuudessaan erillisestä liitteestä. Aluejaostoja on yhteensä 
kahdeksan. Vuosi 2021 oli aluejaostojen 28. toimintavuosi. Alueilla järjestettiin vuoden aikana 88 koulutusta tai tapah-
tumaa, joissa oli osallistujia yhteensä 3541. Alueiden kirjanpito on osa Suomen Ratsastajainliiton kirjanpitoa. 

9.1. Etelä-Suomi (ESRA)
Yleistä
Vuosi 2021 oli Etelä-Suomen ratsastusalueen (ESRA) 27. toimintavuosi. Etelä-Suomen Ratsastusjaosto toimii Suomen 
Ratsastajainliiton (SRL) alaisena jaostona eikä ole itsenäinen rekisteröity yhdistys. SRL:n alaisia aluejaostoja on Suomes-
sa kahdeksan, joista ESRA on seurojen ja jäsenten lukumäärällä mitattuna suurin. Toimintavuotena ESRA:an kuului 147 
(vuonna 2020: 148) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 15139 (15314) jäsentä. Alueella toimi 76 (80) SRL:n jäsentallia, 
näistä 49 (50) oli ratsastuskouluja.

Hallinto
ESRA:n aluejaostossa toimi puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Lisäksi jaoston
apuna toimi 3 jaoston ulkopuolista laji-/valmennusvastaavaa sekä ratapiirrosten tarkastaja. Jaosto
kokoontui pääasiassa etäyhdellä yhteydellä 6 kertaa vuonna 2021. Lisäksi lokakuussa järjestettiin kokous- ja virkistyspäi-
vä Hämeenlinnassa.

Varsinaiset jäsenet
Anne Sara-aho (ViRa), puheenjohtaja, tiedotus, talous (2021-2022)
Cecilia Gundersby (RCS), esteratsastuskilpailut, materiaalit, kalusto (2021-2022)
Tarja Koskinen (LOR), talous, esteratsastusvalmennus (2021-2022)
Mari Lieskoski (LuhRa), kokoussihteeri, nuoriso (2021-2022)
Anita Kaakkola (SIHY), askellajiratsastus, islanninhevoset (2021-2022)
Elina Oksanen (AiR), kenttäratsastus (2020-2021)
Suvi Ranttila (HyvUra), tiedotus- ja tapahtumat (2020-2021)
Tittamaria Törmänen (EQ), varapuheenjohtaja, seura- ja harrastetoiminta (2020-2021)
Sari Ukkonen (HyvUra), kouluratsastusvalmennus, pararatsastus (2020-2021)

Varajäsenet (2021)
Kati Honkanen (Riemu), valjakkoajo
Linda Eriksson (JOKERA), koulutus

Lajivastaavat ja asiantuntijat
Maria Mustonen (WRF), lännenratsastus
Aime Nederström-Alanko (ViRa), vikellys
Maiju Väli-Klemelä (TKa), kenttäratsastusvalmennus
Teppo Hakala, ratapiirrosten tarkistus

Nuorisotiimi
Micaela Andersin (KRK) Roosa Haataja (KRt) Milla Rosendahl (CR)
Viivi Koskinen (LOR) Reetta Pakkala (L-ER) Helmi Westergren (EnRa) – lopetti 2021
Nea Huhtaniitty (AiR) Hanna Kotisalo (LuhRa)

ESRA:n kevättapaaminen järjestettiin 18.4.2021 TEAMS-etäyhteydellä koronapandemiarajoitusten vuoksi.
Tapaamisessa palkittiin virtuaalisesti vuoden 2020 aluerankingin voittajat sekä alueen arvokisamenestyjät
palkitsemisohjeen mukaisesti. Palkinnot lähetettiin palkittaville postitse.

ESRA:n syyskokous pidettiin 30.10.2021 Tuusulassa. Edustettuna paikan päällä oli 13 seuraa. Liiton
tervehdyksen kokoukseen toi SRL:n hallituksen jäsen Terhi Koipijärvi. Kokouksen aluksi keskusteltiin Håkan
Wahlmanin johdolla hevostaidoista.
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Puheenjohtaja Anne Sara-aho edusti ESRA:a SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, aluepuheenjohtajiston (APU) 
kokouksissa. Seura- ja tallipalvelun aluetyöryhmän (SETAP:in) kokouksissa ESRA:a edusti Tittamaria Törmänen.

Nuorisotiimi
Helmikuussa toteutettiin hyvinvointiviikko, jonka aikana esiteltiin eri liikuntamuotoja, joita voi harrastaa
hevosharrastuksen ohessa. Maaliskuussa järjestettiin uusien tiimiläisten haku, jonka johdosta mukaan saatiin kolme 
uutta henkilöä. Heinäkuussa matkustettiin Riihimäelle kokoustamaan valjakkoajokilpailuiden yhteyteen ja samalla saa-
tiin tutustua valjakkoajoon lajina. Lisäksi järjestettiin ensimmäistä kertaa ESRA-live Nuorisotiimin Instagramissa, jossa 
puhuttiin mm. seuratoiminnasta, tiimin toiminnasta sekä valjakkoajosta.
Kepparikilpailut toteutettiin tänäkin vuonna alkusyksystä. Joulukuussa tehtiin Instagramissa joulukalenteri, johon sisäl-
tyi pieniä infopaketteja, esittelyt tiimiläisistä, kyselyitä ja tietovisoja, hevossarjojen arvosteluja, throwback meidän 100 
hevosta -haasteeseen sekä vähän kulissien takaa -materiaalia vuoden kepparikisoista.

Seura- ja harrastetoiminta
Vuonna 2021 alueella oli viisi ratsastuksen Tähtiseuraa. Alue jakoi seuroille seura- ja harrastetukea yhteensä 1.000 
euroa. Koronarajoitusten vuoksi ei voitu järjestää yhteistä seuratapaamista alueen seuroille.

Kilpailutoiminta 2021
ESRA:n alueella järjestettiin yhteensä 20 (10) koulu-, este-, lännen- ja askellajiratsastuksen aluetason
kilpailua. Kilpailuissa oli yhteensä 241 (188) alueluokkaa ja niissä 4071 (3770) lähtöä. Seuratason kilpailuja
järjestettiin 162 (142), joissa oli 816 luokkaa ja 9883 lähtöä. Lisäksi alueella järjestettiin useita kansallisen
tason kilpailuja.

Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, joka oli ostettavissa verkkokaupan kautta. Aluelupia
lunastettiin 1250 (944) kpl. Kansallisia kilpailulupia, jotka sisälsivät myös aluekilpailuluvan, myönnettiin
alueella 1171 (829) kpl. Seurakilpailulupia lunastettiin 1713 (1532) kappaletta.

Alue tuki aluemestaruuskilpailujen järjestäjiä koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa (henkilökohtainen ja
joukkuemestaruus) mestaruusmitalein ja -ruusukkein sekä rahallisella tuella max 600 € per kilpailu. Lisäksi
aluemestaruuden voittajille lahjoitettiin palkintoloimi. Lisäksi lahjoitettiin mestaruusmitalit, -ruusukkeet ja
voittajaloimi myös ESRA:n alueella järjestettyihin valtakunnallisiin aluemestaruuskilpailuihin lännenratsastuksessa. Alu-
eiden välisiin joukkuemestaruuskilpailuihin osallistuville joukkueille lahjoitettiin satulahuovat ja loimet sekä maksettiin 
joukkueiden osallistumismaksut.

Valmennustoiminta 2021
Esteratsastuksen liittovalmennus
Valmentaja: Juho Norilo
Paikka: Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
23-24.1.2021 30 ratsukkoa
27.-28.2.2021 24 ratsukkoa
27-28.3.2021 peruttu
24-25.4.2021 18 ratsukkoa
Kevätkaudella jouduttiin perumaan koronan vuoksi kuivaleiri ja ykxi valmennusviikonloppu.
Uudelle kaudelle 2021-2022 liittovalmennukseen haki 36 ratsukkoa ja maajoukkueeseen 28 ratsukkoa
16-17.10.2021 KATSASTUS Talli Wist / Ponit 16 ratsukkoa
23-24.10.2021KATSASTUS Stable Nova (Lapset/Juniorit/Nuoret/Seniorit) 11 ratsukkoa
20-21.11.2021 26 ratsukkoa
18-19.12.2021 22 ratsukkoa

Kouluratsastuksen liittovalmennus
Valmentaja: Kerstin Nyberg
Paikka: Stable Nova, Hyvinkää
Talli Wist, Lohja (13. – 14.2.2021)
Liittovalmennusrenkaisiin on kuulunut 30 ratsukkoa (poniratsukoita 13, lapsiratsastajia 2, junioreita 10,
nuoria ratsastajia (aluerengas) 1, ratsastajia nuorilla hevosilla (aluerengas) 4.
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Kevätkaudella 2021 pidettiin valmennukset: 13. – 14.2.2021 (osallistujia 22: 19/2 pv, 3/1 pv), 13. -14.3.2021
valmennus jouduttiin peruuttamaan hevosherpeksen takia (SRL peruutti), 17. – 18.4.2021 (osallistujia 13:
12/2 pv, 1/1 pv).
Syyskaudella 2021 pidettiin valmennukset: 9. – 10.10.2021 Katsastus 1 (osallistujia 24: 21/2 pv, 3/1 pv),
6. – 7.11.2021 (osallistujia 19: 19/2 pv, joista katsastettavia 2), 4. – 5.12.2021 (osallistujia 20: 18/2 pv,
2/1 pv, joista katsastettavia 1).

Pararatsastus
Alueellista liittovalmennusta ei pararatsastuksen osalta järjestetty Etelä-Suomen alueella vuonna 2021.

Kenttäratsastuksen liittovalmennus
Valmentaja: Elmo Jankari
Kevätkaudella 2021 Etelä-Suomen alueen kenttäratsastuksen valmennuksiin on osallistunut yhteensä reilu
30 ratsukkoa. Heti kevätkauden alussa pandemiatilanne oli kuitenkin sen verran huono, että tammikuun
valmennustapahtuma jouduttiin perumaan. Helmikuussa treenit pystyttiin järjestämään Ypäjän
Hevosopistolla koronatilanteen ollessa hetkellisesti parempi. Maaliskuussa koronarajoitusten jälleen
kiristyttyä jouduttiin maaliskuun valmennustapahtuma myös perumaan. Kevätkauden viimeinen
valmennustapahtuma järjestettiin toukokuun alussa Ypäjällä. Silloin päästiin treenaamaan jo ulkona rata- ja
maastoesteitä.

Uuden kauden 2021-2022 kaksipäiväiset katsastukset järjestettiin lokakuussa Ypäjällä ulkona maastoesteillä
ja hakijoita oli jälleen todella suuri määrä. Liittovalmennukseen valittiin mukaan 38 ratsukkoa ja ensimmäinen valmen-
nusviikonloppu järjestettiin joulukuussa Ypäjän hevosopistolla. Valmennustapahtumassa harjoiteltiin rata- ja maastoes-
teitä Ypäjän Haimi-hallissa.

Askellajiratsastuksen (SIHY) liittovalmennus
Liittovalmentaja on Sirpa Brumpton. SIHY:n valmennuskoordinaattorina on toiminut Tiina Harrinkari.
Vuonna 2021 on toiminut keväällä kaksi valmennusryhmää, Keski-Suomen (9 ratsukkoa) ja Etelä-Suomen
(8 ratsukkoa). Liittovalmennuksen toimintaa vaikeutti merkittävästi pandemia, sekä keväällä myös
hevosten herpesviruksen leviämisen estämiseen liittyvät toimet. Näiden seurauksena osa valmennuksista
jouduttiin perumaan, mutta toisaalta uutena valmennusmuotona järjestettiin valmennusta kilpailutilanteessa.

Syksyllä liittovalmennuksiin tuli runsaasti hakemuksia, joten hakijat jaettiin kolmeen ryhmään.
Ryhmät nimettiin Etelä-Suomen, Lounais-Suomen ja Keski-Suomen ryhmiksi. Kaikki ryhmät kokoontuivat
ratsastusvalmennukseen kaksi kertaa syksyn aikana. Etelä-Suomen valmennukset järjestettiin Hessi-tallilla
Urjalassa ja Keski-Suomen valmennus oli Saarijärven Ratsastuskeskuksessa. Lounais-Suomen ryhmän
valmennuspaikkana oli Baldur-talli Raumalla. Ennen ratsastusvalmennuksia järjestettiin kuivaleiri Sappeen
ratsastuskeskuksessa, jossa ohjelmassa oli liitovalmentajan ohjaus valmennussuunnitelman tekoon sekä
ratsastusvalmennus ratsastussimulaattorilla.

Valjakkoajo
Valjakkoajossa liittovalmennusalueena on koko Suomi. Valmennusta pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien
mukaan eri paikkakunnilla. Liittovalmennus on tarkoitettu kilpailemiseen tähtääville valjakoille, jotka ovat
motivoituneita säännölliseen valmentautumiseen. Valmentajina toimivat Ben Simonsén ja Heidi Sinda.

Vikellys
Alueellista liittovalmennusta ei vikellyksen osalta järjestetty Etelä-Suomen alueella vuonna 2021.

Koulutustoiminta 2021
Hevosen hyvinvointiluento etäyhteydellä 24.1.2021, 149 osallistujaa
Kilpailunjärjestäjäkoulutus etäyhteydellä 13.3.2021, 45 osallistujaa
Lisenssikoulutus V-IV koulutuomareille etäyhteydellä 21.3.2021, 22 osallistujaa
Sääntökoulutus kenttävalmennettaville etäyhteydellä 10.4.2021
C-ratamestarikurssi ja lisenssipäivitys 10.-11.4.2021 Helsinki, 6 osallistujaa
Lännenratsastuksen stewardikurssi, 10.4. ja 18.4. Inkoo, 5 osallistujaa
Kipa2/EquipeApp -koulutus etäyhteydellä 24.4.2021, 16 osallistujaa
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Lisenssikoulutus stewardeille etäyhteydellä 24.4.2021, 11 osallistujaa
Stewardikurssi 12.-13.6.2021 Sipoo, 10 osallistujaa
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssit etäyhteydellä (2 kpl) 24.4. ja 2.10.2021, yht. 20 osallistujaa

Viestintä
ESRA:n ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta vastasi alueen tiedotusvastaava sekä puheenjohtaja.
Valmennusvastaavat osallistuivat alueelliseen liittovalmennusten tiedottamiseen. Facebook-sivujen
ylläpidosta vastasivat alueen puheenjohtaja ja jaoston nimeämät vastuuhenkilöt. Tiedotus toteutettiin
sähköpostitiedotteiden, alueen internetsivujen, sekä Facebookin ja Instagramin avulla. ESRA käyttää
tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja.

Talous
Alueen talous ja tulos 1.1. - 31.12.2021 esitellään tuloslaskelmalla. Alueiden kirjanpito on osa Ratsastajainliiton kirjan-
pitoa ja alueen kustannuspaikan tulos hyväksytään Ratsastajainliiton
hallituksen kokouksessa.

9.2. Häme
Yleistä
Vuosi 2021 oli Hämeen aluejaoston 27. toimintavuosi. Hämeen alue on yksi Suomen Ratsastajainliiton (SRL) kahdeksas-
ta aluejaostosta. Toimintavuonna Hämeeseen kuului 70 ratsastusseuraa (65), joissa oli yhteensä 5726 jäsentä (5884). 
Alueella toimi 50 (49) jäsentallia, joista 33 (33) ratsastuskoulua.

Hallinto ja toimihenkilöt
Hämeen kevättapaaminen järjestettiin 22.3. etäyhteydellä, osallistujia oli yhdeksän. Ratsastajainliiton hallituksen jäsen 
Salla Varenti toi SRL:n terveiset. Lisäksi käsiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, ja keskusteltiin tulevan 
vuoden toiminnasta. 

Hämeen syyskokous pidettiin 25.10. Tampereella Ahlmannilla. Kokouksessa oli edustettuna 6 jäsenseuraa ja 3 ratsas-
tuskoulua, läsnäolijoita oli 37. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etänä, osallistujia oli 4. Ratsastajainliiton 
toiminnanjohtaja Jukka Koivisto kertoi ennen kokousta liiton ajankohtaisista asioista. Sen jälkeen STORY:n Marja Nuut-
tila kertoi seuratoiminnan ajankohtaisista asioista. Ennen kokousta palkittiin vuoden 2020 ranking-voittajat ja hevos-
taitomestarit. Vuosikokous ehdotti Ratsastajainliiton hallituksen vahvistettaviksi varsinaisiksi jäseniksi neljä jäsentä 
kaksivuotiskaudeksi ja kahta varajäsentä yksivuotiskaudeksi. Liiton hallitus hyväksyi jaoston esityksen. Syyskokouksessa 
perustettiin aluejaoston alaisuudessa toimiva Seuratoiminnan alueryhmä, johon valittiin kaksi jäsentä. Jaosto kokoontui 
vuonna 2021 kymmenen (yhdeksän) kertaa.

Varsinaiset jäsenet: 
Marissa Henttinen (KauRat), puheenjohtaja, seurojen ja tallien yhteistyö, hevostaidot 10(10)
Pekka Pusa (KaRa), sihteeri, varapuheenjohtaja, SETAP, valjakkoajon lajivastaava, ATU-kalenteri 10(10) 
Tarja Kallio (RaVe), kilpailutoiminta, este- ja kouluratsastuksen lajivastaava 10(10)
Antero Salja (TRS), tapahtumat, lännen- ja matkaratsastuksen lajivastaava 9(10)
Mia Jurvala (TEL), koulutusvastaava, nuorisotoiminta 6(10) 
Riikka Pyykkö (TaRi), pararatsastuksen lajivastaava 9(10) 
Tommi Avelin (HämR), vikellyksen lajivastaava 6(10) 
Maarit Pitkänen (TwR), nuorisovastaava, hevostaidot, sosiaalipedagoginen hevostoiminta 5(10) 
Piia Nikka (LR-Team), kilpailutoiminta, kenttäratsastuksen lajivastaava 7(10) 

Varajäsenet:
Sari Passaro (LR Team), tapahtumavastaava, 10(10) 
Sanna Lindqvist (HämR), kilpailutoiminta 10 (10)

Jaoston ulkopuolelta:
Mila Munsterhjelm (HäkRa), rahastonhoitaja
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Nelli Eskola (TRS), aluevalmennusten käytännön järjestelyt
Reijo Suutari (KaRa), turvallisuusvastaava
Sergey Frolov, esteratojen tarkastusvastaava
Pertti Pauli, esteratojen tarkastusvastaava

Vuotuinen alueiden tapaaminen järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi etäyhteydellä helmikuun lopussa.

SRL Häme oli edustettuna Suomen Ratsastajainliiton aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueiden puheenjohtajiston 
kokouksissa. Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontui yhteensä kymmenen kertaa etäyhteydellä. Hämettä kokouksis-
sa edusti alueen puheenjohtaja Marissa Henttinen.

Haista Hevonen -tapahtuma
Koko perheen tapahtuma Haista Hevonen järjestettiin 7.8. yhdessä Pohjois-Hämeen Hippoksen ja Teivon Ravikeskuk-
sen kanssa iltaravien yhteydessä. Tapahtumassa nähtiin erilaisia ratsastuksen lajinäytöksiä sekä eri rotuisia hevosia. 
Tapahtuma-alueella pääsi myös ponitalutukseen. Hämeen alueen nuorisotiimi vastasi aluejaoston osalta tapahtuman 
järjestelystä ja ohjelmasta. Nuorisotiimi järjesti tapahtumaan toimintapisteen, jossa sai spraymaalata ja koristella eri-
laisilla kimalteilla ja paljeteilla hevosenkenkiä kotiin vietäväksi. Tähän toimintaan olikin koko tapahtuman ajan jonoksi 
asti lapsiperheitä. Pisteellä oli myös SRL:n onnenpyörä, josta sai palkinnoksi julisteen, tarran tai karkkia. Pisteellä jaettiin 
tietoa ratsastuksesta, lajiliitosta sekä esimerkiksi Hippos-lehden näytenumeroa. Tapahtuma sekä aluejaoston piste, 
varsinkin oman hevosenkengän askartelu, saivat kovasti kiitosta kävijöiltä.

Nuoriso-, seura- ja harrastetoiminta
Alueen nuorisovastaavana toimi Maarit Pitkänen ja SETAPissa aluetta edusti Pekka Pusa. Alueen nuorisotiimiä täyden-
nettiin uudella haulla keväällä ja tiimiin saatiin yhden vanhan jäsenen lisäksi 7 uutta jäsentä. Muutaman muutoksen 
myötä nuorisotiimin kokoonpanoksi vakiintui 7 jäsentä. Nuorisotiimistä yksi jäsen kuului Nuorten päättäjien ja alueiden 
nuorisotiimien yhteiseen ryhmään (NAPU). Nuorisotiimillä on Instagram, Facebook ja Youtube tilit viestimiseen. Nuo-
risotiimi tapasi yhden kerran hybridisti; osa paikan päällä ja osa etäyhteydellä ja kerran etänä. Tiimi osallistui Teivossa 
järjestettyyn Haista Hevonen -tapahtumaan omalla toimintapisteellään. 

Alueella toimi vuonna 2021 kaksi Tähtiseuraa, Hämeen Ratsastajat ry ja Tawast Riders ry.
2021 syyskokouksessa Hämeen alueelle perustettiin seuratoiminnan alueryhmä, johon kuuluvat Eva Sandbäck-Pajuno-
ja, Tommi Avelin ja Mila Munsterhjelm

Kilpailut
Hämeen alueella järjestettiin 19 (13) aluetason kilpailua este-, koulu-, kenttä- ja pararatsastuksessa. Kilpailuissa oli 
yhteensä 243 (176) aluetason luokkaa, joissa oli kaikkiaan 4592 (3038) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 64 (52) 
este-, koulu-, kenttä-, lännen- ja pararatsastuksessa. 

Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, jonka hinta oli 30 euroa. Vuonna 2021 lunastettiin 595 (464) aluelu-
paa. Alueluvan sisältäviä A-, B- ja kv-lupia lunastettiin 351 (253). Seurakilpailulupia lunastettiin 588 (569). 

SRL Häme lahjoitti loimet aluemestareille sekä mitalit kolmelle parhaalle ja ruusukkeet. Alueen seurajoukkueiden kou-
lu- ja estemestaruuskilpailuihin Häme lahjoitti voittaneille joukkueille loimet sekä kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit 
ja ruusukkeet. Häme lahjoitti alueiden välisissä joukkuemestaruuskilpailuissa aluetta edustaneille ratsukoille satulahuo-
vat. 

Hämeen alue sponsoroi kilpailun järjestäjiä; aluemestaruuskilpailuja 200 eurolla/laji (este-, koulu- ja kenttäratsastus). 
Hämeen alueen seurojen joukkuemestaruuskilpailuja (koulu/este) alue sponsoroi 200 eurolla.

Valmennus
Hämeen este-, kenttä- ja kouluratsastuksen valmennus on alueella tapahtuvaa liittovalmennusta. Valmennusten käy-
tännön järjestelyistä vastasi Nelli Eskola.

Pararatsastuksen valmennus on alkanut Hämeessä vuonna 2018. Valmennusta koordinoi alueella Riikka Pyykkö ja val-
mentajana toimii Marissa Henttinen. (kts. kohta Pararatsastus)
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Esteratsastus
Valmentajana toimi Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen ja valmennuspaikkana oli Ypäjän Hevosopisto. Esteratsastuksessa 
järjestettiin kuusi kahden päivän valmennusleiriä (6). Valmennuksiin osallistui yhteensä 118 (128) ratsukkoa.

Valmennukset:
Ypäjä 23.-24.1. (peruttu)
Ypäjä 27.-28.2. (osallistujia 19)
Ypäjä 20.-21.3. (peruttu)
Ypäjä 17.-18.4. (osallistujia 15)
Ypäjä 14.7. (osallistujia 10)
Ypäjä 2.-3.10. (katsastus)
Ypäjä 30.-31.10. (osallistujia 28)
Ypäjä 27.-28.11. (osallistujia 26)
Ypäjä 27.-28.12. (osallistujia 20)

Kenttäratsastus
Valmentajana toimi kevätkaudella Maija Yli-Huhtala ja syyskaudella Petri Tolmunen. Valmennuspaikkana oli Ypäjän He-
vosopisto. Kenttäratsastuksessa järjestettiin viisi (7) kahden päivän valmennusleiriä. Valmennuksiin osallistui yhteensä 
66 (103) ratsukkoa. 

Valmennukset:
Ypäjä 30.-31.1. (peruttu)
Ypäjä 20.-21.2. (peruttu)
Ypäjä 27.-28.3. (peruttu)
Ypäjä 23.-24.4. (osallistujia 17)
Ypäjä 11.-12.9. (katsastus, osallistujia 12)
Ypäjä 23.-25.10. (osallistujia 15)
Ypäjä 4.-5.12. (osallistujia 10)
Ypäjä 27.-28.12. (osallistujia 12)

Kouluratsastus
Valmentajana toimi Anu Korppoo ja valmennuspaikkana oli Ypäjän Hevosopisto. Kouluratsastuksessa järjestettiin kym-
menen (8) kahden päivän valmennusleiriä. Valmennuksiin osallistui yhteensä 212 (257) ratsukkoa.

Valmennukset:
Ypäjä 8.-10.1. (peruttu)
Ypäjä 5.-7.2. (osallistujia 23)
Ypäjä 5.-7.3. (osallistujia 30)
Ypäjä 1.-3.4. (peruttu)
Ypäjä 7.-9.5. (osallistujia 33)
Ypäjä 21.-22.6. (osallistujia 17)
Ypäjä 10.-12.9. (katsastus, osallistujia 28)
Ypäjä 8.-10.10. (osallistujia 28)
Ypäjä 5.-7.11. (osallistujia 25)
Ypäjä 27.-28.12. (osallistujia 28)

Valjakkoajo
Aluevalmennukset järjestettiin lajikomitean toimesta valtakunnallisina valmennuksina. Valmentajina toimivat Heidi 
Sinda ja Ben Simonsen.

Vuonna 2021 valmennuksia oli Hämeen alueella:
Ypäjä 31.3. (osallistujia 5)
Ypäjä 16.4. (osallistujia 5)
Urjala 5.-6.11.(osallistujia 6)
Ypäjä 19.11. ((osallistujia 5)
Urjala 26.-27.11 (osallistujia 9)
Ypäjä 17.12. (osallistujia 5)
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Pararatsastus
Vuoden aikana ei järjestetty aluevalmennusta koronatilanteen vuoksi.
Kilpailuja Hämeen alueella vuonna 2021 oli viisi (3 seura- ja 2 aluetasolla). Hämeen alueen ratsastajia kilpailuissa yh-
teensä 4.

Vikellys
Vikellyksen alueellisesta valmennuksesta on vastannut vikellyskomitea. Valmennuksessa (ts. maajoukkueen B-rengas ja 
B-kehitysrengas) rinkiin kuuluvat tallit hoitivat valmennusten käytännön järjestelyt itse.
Kilpailuja järjestettiin alueella kauden aikana Tampereella Niihama Ridingissa, Hämeenlinnassa Aulangon Ratsastuskou-
lulla sekä Urjalassa Hessi-Tallilla. Vikellyksen SM-kilpailut järjestettiin Ypäjän Hevosopistolla 21.-22.8.  Aluemestaruudet 
järjestettiin 3.7. Niihamassa Tampereella käydyssä kilpailussa.

Koulutus ja tapahtumat
Aluejaosto järjesti tai oli mukana järjestämässä 14 (17) koulutusta/tapahtumaa, joissa oli yhteensä 795 (973) osallistujaa.

Tapahtumat:
·  7.8.2021 Haista Hevonen järjestettiin koronatilanteen vuoksi syksyllä yhdessä Pohjois-Hämeen Hippoksen ja Teivon 

Ravikeskuksen kanssa iltaravien yhteydessä. Hämeen nuorisotiimi vastasi Hämeen osalta tapahtuman järjestelystä ja 
ohjelmasta. Askartelupiste ja siellä hevosenkenkien maalaus oli jonoksi asti suosittua.

· 11.-12.9.2021 Hevoset messut peruttiin koronatilanteen vuoksi. Messut oli jo kertaalleen siirretty syksyyn. 

Yhteisluennot Tampereella (Hämeen Hevosenomistajain yhdistys ry, Hämeen hevosjalostusliitto ry, Teivon Ravikeskus, 
SRL Häme), kaikki luennot olivat etäyhteydellä:

· 10.3.2021 Miten ehkäistä ennalta hevosen rasitusvammat, FT Susanna Kinnunen, osallistujia 208
· 10.5.2021 Onko hevoseni liian tuhti, miten laihduttaa terveellisesti, Miisa Wikman Hevoskoulutus.fi, osallistujia 75
· 3.6.2021 Kilpahevosen suuterveys ja uusimmat kuolaintutkimukset, ELL ja tohtorikoulutettava Kati Tuomola, osallistu-

jia 105
· 27.9.2021 Hevoskoulutuksen verkkoluento, hevoskouluttaja Mia Jurvala, osallistujia 130
· 8.11.2021 Kimppahevonen: luento omistajille ja vetäjille, kouluttajina Satu Laakso, Viena Kauppi ja Sami Tomperi sekä 

Tarja Teräväinen Ratsukimppa Paris2024, osallistujia 87
Yhteensä 605 (634) osallistujaa viidessä koulutuksessa.

SRL Hämeen järjestämät koulutukset:
· 25.1. Hyvä hallinto - hyvä seura, osallistujia 49.
· 20.2. Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, etäkoulutus, kouluttajana  
· Dan Björklöf ja Johanna Mikkola, osallistujia 56.

· 21.2. ja 14.3. Vapaaehtoisten johtaminen, osallistujia 21.
· 7.3. Fysiikkavalmennus ja fysioterapia pararatsastuksessa, osallistujia 13.
· 14.3. Skaalantarkistus IV-koulutuomareille, osallistujia 22.
· 11.4. Kilpailunjärjestämis- ja kutsun tekeminen -koulutus, kouluttajana Marja Nuuttila, osallistujia 7.
· 17.4. EquipeApp koulutus, kouluttajana Marja Nuuttila, osallistujia 12
· 10.12. EA2-koulutus, Hämeenlinna, kouluttajana Kaisa Rönni-Salminen, osallistujia 10.

Yhteensä 190 (239) osallistujaa kahdeksassa koulutuksessa.

Viestintä
Huhtikuussa 2021 aloitimme SRL Hämeen alueen seuroille jaettavan kuukausikirjeen julkaisemisen. Kirje lähetettiin 
Ratsastajainliiton kautta niiden jäsenten sähköpostiin, jotka ovat sallineet jäsenkirjeet. Lisäksi Ratsastajainliiton kautta 
lähetettiin alueen seuroille ja talleille sähköisiä tiedotteita. Hämeen alueen ratsastusseuroja ja talleja muistettiin joulu-
tervehdyksen mukana lähetetyllä SRL Hämeen pipolla.

Aluejaoston kokousmuistiot julkaistiin SRL Hämeen internetsivustolla.

SRL Hämeellä on sähköpostiosoite hame@ratsastus.fi. Osoite on tarkoitettu yleiseen käyttöön mm. palautteisiin, tie-
dottamiseen jne.
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Sosiaalisessa mediassa tiedotimme Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. SRL Hämeen valmennettaville oli Face-
bookissa jokaisella lajilla oma suljettu ryhmä. Ryhmässä alueen valmennuksiin osallistujat saivat tietoa valmennuksia 
koskien. 

Sosiaalisen median seuraajia SRL Hämeellä oli seuraavasti: Facebook 2637 (vuonna 2020: 2202), Instagram 832 (704), 
Twitter 165 (152).

Suosittuja sosiaalisen median kampanjoita oli useita. 
· Kisakäytöksen kultaiset säännöt. Esimerkiksi Facebookissa se tavoitti 11 384 somen käyttäjää. 
· Hevosen kanssa 1–10. Kymmenosainen Hevosen kanssa opetussarja, jossa hevoskouluttaja Mia Jurvala vastasi ta-

vallisimpiin hevosen käyttäytymistä koskevaan kysymykseen. Ensimmäinen osa tavoitti 13 619 henkilöä ja muut osat 
7000–11 000.

· Kuntavaalikampanja 2021 tavoitti somessa 6 115 käyttäjää ja siihen ilmoittautui toistakymmentä kuntavaaliehdokasta.

SRL:n Special Olympics toiminnan 10-vuotisjuhlan kunniaksi Hämeen alueen kanavissa esiteltiin kehitysvammaisten 
ratsastajien kanssa toimivia talleja ja muita pararatsastustoimijoita.

Ratsastajainliiton seuratoiminnan superviikkoa vietettiin liiton somekanavissa marraskuun alussa. Hämeen alue kannus-
ti alueen seuroja, talleja ja liiton jäseniä osallistumaan kampanjaan. Osallistuneiden kesken arvottiin Hevoset-messujen 
lippupaketit neljälle ratsastusseuralle.

Tavallisesti Hämeen julkaisu Facebookissa tavoittaa 1000–3000 somen käyttäjää. 

Talous
Alueen talous ja tulos 1.1.-31.12.2021 esitellään tuloslaskelmalla. Alueiden kirjanpito on osa Suomen Ratsastajainliiton 
kirjanpitoa ja alueen kustannuspaikan tulos hyväksytään Suomen Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa. Hämeen 
alueen rahastonhoitajana toimi Mila Munsterhjelm ja kirjanpitäjänä Rantalainen Oy. Taloushallinto ja kirjanpito hoidet-
tiin Netvisor-ohjelmalla. Kilpailuissa käytettävien ATU-laitteiden vuokra oli 80 € / viikonloppu.

9.3. Itä-Suomi
Yleistä
Vuosi 2021 oli Itä-Suomen alueen 27. toimintavuosi. Itä-Suomen alue toimii Suomen Ratsastajainliiton (SRL)
alaisena jaostona, eikä ole itsenäinen rekisteröity yhdistys. Toimintavuonna Itä-Suomen alueeseen kuului 42 (43) rat-
sastusseuraa, joissa oli yhteensä 2940 (3019) jäsentä. Alueella toimi 43 (43) SRL:n jäsentallia, joista 27 (28) oli ratsas-
tuskouluja.

Jäsenet ja vastuualueet
Sanna Ruotsalainen, puheenjohtaja, alueiden puheenjohtajisto, Kipa2/EquipeApp-kouluttaja
Pasi Kauppinen, IT-vastaava, varapuheenjohtaja
Laura Jylhä, rahastonhoitaja, SETAP 
Tarja Lehto, kalustovastaava
Satu Kosunen, kilpailukalenteri, kilpailukutsujen tarkistus (koulu, este, kenttä), Kipa2/EquipeApp-kouluttaja
Vilma Kröger, koulutukset
Piia Nissinen, Itis nuorten tiimi, Itis harrastetiimi, nuorisokoulutukset 
Jaana Seppänen, alueen valmennusvastaava, pararatsastusvastaava, SETAP varajäsen
Mari Suhonen, ratsastuskouluoppilaat
Soile Kosonen, tiedotus, lajivastaava kenttäratsastus ja esteratsastus
Henna Lasarov, varajäsen
Heidi Julkunen, varajäsen, alueen varavalmennusvastaava esteratsastus

Jaoston ulkopuolelta
Johanna Mikkola, esteratojen tarkistus
Nuorisotiimi: Eevis Ratilainen, Heidi Marin, Senni Ikäläinen, Aino Eronen, Sanna Sarkkinen, Pinja Marin,    
Karita Halonen, Milla Oravainen, Henna Tiilikainen,  sekä vetäjät Celina Virtanen ja Piia Nissinen.
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Harrastetiimi: Johanna Saastamoinen, Celina Virtanen, Titta Pastinen, Erika Sivonen, Paula Vesa, Essi Kusmin sekä vetä-
jä Piia Nissinen.

Jaosto kokoontui toimintavuonna 10 kertaa, joista 9 etäkokouksia. Harrastetiimi kokoontui yhden kerran kehittämisvii-
konloppuleirille.

Itä-Suomen kevättapaaminen järjestettiin 7.4.2021 etäkokouksena. Kokoukseen osallistui 45 osallistujaa. Syyskokous 
pidettiin 26.10.2021 Kuopiossa. Kokouksessa oli edustettuina valtakirjoilla 7 seuraa ja 0 jäsentallia, ja osallistujia oli 8 
henkilöä läsnä sekä 8 henkilöä etäyhteydellä.

Itä-Suomi oli edustettuna SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueen puheenjohtajiston, kokouksissa. APU 
kokoontui yhteensä kymmenen (10) kertaa ja Itä-Suomea niissä kaikissa edusti pj Sanna Ruotsalainen. Seura- ja talli-
palveluiden aluetyöryhmään (SETAP) kuului Laura Jylhä. Aluejaostojen yhteistapaaminen pidettiin etäkokouksena 30.1. 
Tapaamiseen osallistui Itä-Suomesta 9 jaoston jäsentä. 

Seura- ja harrastetoiminta
Ratsastajainliiton jäsen- ja seurapalveluiden toiminnan painopisteenä on seuratoimijoiden
kouluttaminen sekä vapaaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Itä-Suomen alue on järjestänyt koulutuksia ja 
tilaisuuksia tasaisesti kalenterivuoden aikana. Lisenssi- ja sääntökoulutukset ovat painottuneet keväälle. Huhtikuussa 
etänä pidetyn kevättapaamisen yhteydessä järjestettiin palkitsemistilaisuus, jossa muistettiin vuoden 2020 menesty-
neitä ratsastajia ja seuroja (sekä vuoden 2019 menestyjiä, vuoden 2020 palkitsemistilaisuuden peruunnuttua koronan 
vuoksi). Palkitsemisessa huomioitiin perinteiseen tapaan sekä aluetason rankingissa pärjänneitä kilpailijoita, ratsastus-
kouluoppilaita että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestyneitä kilpailijoita. 

Vuoden 2021 teemana oli “Yhdessä eteenpäin”, ja tätä huomioitiin esimerkiksi somejulkaisuissa. Järjestetyt koulutuk-
set ja tapahtumat on lueteltu kohdassa koulutus. 

Alueella toimi kaksi Tähtiseuraa, Iron Team Riders Rautalammilla sekä Suonenjoen Vasama Riders Suonenjoella.

Kilpailutoiminta
Itä-Suomen alueella järjestettiin 16 (16) aluekilpailua este-, koulu-, kenttä-, lännen- ja askellajiratsastuksessa. Kilpai-
luissa ratsastettiin yhteensä 154 (111) alueluokkaa, joissa oli yhteensä 2315 (2015) lähtöä. Seurakilpailuja järjestettiin 
93 (70) este-, koulu-, kenttä-, lännen- ja askellajiratsastuksessa, kilpailuissa oli 394 luokkaa ja 2986 lähtöä. Ihmisten 
koronavirusepidemia ja hevosten herpesvirusepidemia rajoittivat kilpailujen järjestämistä.

Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, jonka hinta oli 30 euroa. Lupa haettiin omalta ratsastusseuralta. Alue-
kilpailulupia lunastettiin yhteensä 486 kpl (372), alueluvan sisältäviä kansallisia A- ja B- sekä kansainvälisiä lupia 181 kpl 
(125). Seurakilpailulupia lunastettiin 422 kpl (339). 

Aluejaosto jakoi seurojen käyttöön kilpailun koronasuunnitelman pohjan.

Aluejaosto antoi aluemestaruuksien kultamitalisteille 100 € kunniapalkinnot. Alue kustansi kaikkien alueen mestaruus-
kilpailujen mitalistien ruusukkeet ja mitalit. Lisäksi seurojen välisten joukkuemestaruuksien kultamitalistit palkittiin 
loimin.

Alueelta oli haettavissa kilpailutukea kilpailunjärjestäjille seuraaviin seura-, alue- ja kansallisen tason luokkiin (yht. 
1.000 € /vuosi):
• kouluratsastus: luokat, jotka ovat avoimia vain nuorille hevosille
• esteratsastus: taitoarvosteluluokat
• luokat, jotka ovat avoimia vain poniratsastajille ja/tai lapsiratsastajille ja/tai junioreille
• kenttäratsastuskilpailut
• pienten lajien kilpailut 

Valmennustoiminta
Alueella järjestettiin alueellista liittovalmennusta koulu- ja esteratsastuksessa. Valmentajina toimivat Tuomas Jauhiai-
nen (este, kevätkausi) ja Marja Tetri-Rantanen (este, syyskausi) ja Jasmin Sikström (koulu).
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Koulutus 

Itä-Suomen aluejaosto järjesti 8 koulutustilaisuutta ja tapahtumaa, joissa oli yhteensä 486 osallistujaa.
• 13.2.2021 Kilpailusääntökoulutus, 255 osallistujaa
• 14.2.2021 Valmennussuunnitelman pohja -luento, 76 ilmoittautunutta
• 21.2.2021 Equipe/Kipa-koulutus, 45 ilmoittautunutta
• 7.4.2021 luento Ratsastajan arkipäivän ja kisapäivän ravitsemus, 30 osallistujaa
• touko-heinäkuu Ratsastajan oheisliikuntatreenit verkkovalmennuksena, 17 ilmoittautunutta
• 26.10.2021 Seuratapaaminen, 14 osallistujaa
• 11.12.2021 Kilpailunjärjestäjäpalaveri, 16 osallistujaa
• 12.12.2022 Jasmin Sikströmin kouluratsastusklinikka, 33 osallistujaa 
 
Yhteistyökoulutukset, joita aluejaosto on tukenut seura- ja harrastetukien kautta:
• 21.-22.7.2021 Laura Porthanin kouluratsastusklinikka, Pohjois-Karjalan Urheiluratsastajat ry, 50 osallistujaa
• 20.11.2021 Irtokenkäkurssi, Pohjois-Karjalan Poniporukka ry, 10 osallistujaa
• 28.11.2021 Luento Ratsukon suoruus ja vinouksien tunnistaminen, Kuopion Ratsastajat ry, 44 osallistujaa

Viestintä
Itä-Suomen alueen tiedotus hoidettiin pääasiassa alueen internetsivujen www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi ja seuroil-
le lähetettävien sähköpostitiedotteiden kautta. Lisäksi alueella oli Facebook-ryhmä ”SRL Itä-Suomi”, jossa oli vuoden 
lopussa noin 1300 jäsentä sekä Facebook-sivu ”Itis aluejaosto”, jossa oli vuoden lopussa noin 400 seuraajaa. Alueella 
oli myös Instagram-tili ”@itisratsastus”, jossa oli vuoden lopussa noin 600 seuraajaa.

9.4. Kaakkois-Suomi
Yleistä 
Vuosi 2022 oli Kaakkois-Suomen alueen 27. toimintavuosi. Kaakkois-Suomen alue on yksi Suomen Ratsastajainliiton 
kahdeksasta aluejaostosta. Toimintavuonna Kaakkois-Suomen alueeseen kuului 49(48) ratsastusseuraa. Jäseniä alueen 
seuroissa oli yhteensä 3283 (3501). Alueella toimi 30 (31) SRL:n jäsentallia, joista 17 (21) oli ratsastuskouluja. 

Hallinto ja toimihenkilöt 
Jaostoon kuului toimintavuonna puheenjohtajan lisäksi 9 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Jaosto kokoontui 9 kertaa. 
Kokouksista 2 pidettiin Kouvolassa, 1 Kotkassa, 1 Imatralla ja 4 etäkokouksina. 

Titta Ahola (Kouvolan Ratsastajat ry), puheenjohtaja, talous
Varsinaiset jäsenet
Sirkku Häkkänen (Kouvolan Ratsastajat ry), varapuheenjohtaja, estevalmennusvastaava
Sirpa Airaksinen (Haminan Ratsastajat ry), kenttävalmennusvastaava, nuorisotoiminta
Pasi Hirvonen (Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry), kokoussihteeri, IT-vastaava
Anna Sergejeff (Suurpyölin Tallin Ratsastajat ry), seuravastaava
Saara Lampinen (Valkealan Ratsastajat ry), nuorisovastaava
Hanna Anttonen (Woikoski Helios Dressage ry), kouluratsastus
Veera Lammenaho (Suomen Arabihevosyhdistys ry), tiedotus, markkinointi
Harri Kemppi, (Hubertusseura ry), esteratsastus (eronnut 08/2021)
Tuija Poutanen (Hubertusseura ry), kouluvalmennusvastaava (eronnut 09/2021)
Varajäsenet
Osmo Metsälä (Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry), kilpailukutsut, palkinnot
Anne Halonen (Mäntyharjun Ratsastajat ry), nettisivut, talous

Kaakkois-Suomen alueen syyskokous pidettiin 26.10.2021 Lappeen raviradalla, Lappeenrannassa. Paikalla oli valtakirjal-
la edustettuna 6 seuraa ja 1 yhteisöjäsentä. 

Aluepuheenjohtajiston kokouksissa Kaakkois-Suomen aluetta edusti Titta Ahola. Seura- ja tallipalveluiden aluetyöryh-
mässä aluetta edusti Anna Sergejeff.
Aluepäiviä ei järjestetty koronapandemian vuoksi.

http://www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi
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Seura- ja harrastetoiminta

Seurojen kanssa yhteistyössä järjestettiin ja tuettiin rahallisesti:
· Kaakon Gaala, Lappeenranta, 80 osallistujaa
· Hevoskerho-ohjaajakoulutus, Mikkeli, 16 osallistujaa
· Anna Andersenin luento Ratsastajaravien yhteydessä, Lappeenranta, 27 osallistujaa
· Alueen seuratapaaminen, Kotka, 17osallistujaa
· Ensiapukurssi Lappeenrannassa, 7 osallistujaa

Alueen toimintaa esiteltiin myös Lappeenrannan kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa heinäkuussa. Useita tapahtu-
mia jouduttiin perumaan Covid-19-pandemian vuoksi.

Alueella toimi kahdeksan Tähtiseuraa: Kymenlaakso Riding Club, Imatran Ratsastajat, Kotkan Ratsastajat, Mikkelin Rat-
sastusseura, Mäntyharjun Ratsastajat, Ratsastusseura Capriole, Ravijärven Ratsastajat ja Sairilan Ratsastajat.

Nuorisotiimi
Kaakon nuorisotiimissä oli 8 jäsentä Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Kirjavalan alueelta. Tiimi kokoontui viisi kertaa etä-
kokouksina. Lisäksi yhteyttä pidettiin WhatsApp-ryhmä kautta. Tiimillä on Instagram-tili “Kaakkonuorisotiimi”.

Kilpailut
Kaakkois-Suomen Ratsastuksen alueella järjestettiin 15 (20) aluetason kilpailua este- ja kouluratsastuksessa. Kilpailuissa 
oli 121 (123) luokkaa ja näissä 1481 (1414) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 21 (21) este- ja kouluratsastukses-
sa ja näissä luokkia 107 ja lähtöjä 924. 

Aluetason kilpailijoilta vaadittiin aluekilpailulupa, jonka hinta oli 30 €. Aluelupia lunastettiin 340 (299). Alueluvan sisäl-
täviä A-, B- ja kansainvälisiä lupia lunastettiin 121 (103), ja seuratasolla vaadittuja seuralupia 222 (231) kpl.

Alue tuki seuroja aluemestaruuskilpailujen järjestämisessä kustantamalla mestaruusmitalit ja ruusukkeet, sekä kouluratsas-
tusmestaruuskilpailuissa korvaamalla osan tuomarikuluista ja joukkuemestaruuskilpailuja tuettiin palkintorahoissa. 

Valmennus
Liittovalmennusta järjestettiin este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa.
Valmennettaville järjestettiin syyskuussa ”Kilparatsastajan uralla” etätapahtuma ja lokakuussa urheilupsykologi Anna 
Andersenin etäluento.

Estevalmennus
Kevätkaudella 2021 valmentaja Tuomas Jauhiainen ja valmennuspaikkana RC Lappeenrannan maneesi. Valmennuksia 
oli keväällä suunniteltuna 5 kertaa, joista pystyttiin järjestämään 2. Ratsukoita 10 + 10. Kaksi valmennusta peruttiin He-
vosten herpesviruksen (Equine herpes virus, EHV) vuoksi ja yksi korvaava valmennus vähäisin osallistujamäärän vuoksi. 

Syykaudella 2021 valmentajana Teppo Hakala ja valmennuspaikkana Hevoshovi Hamina. Syksyllä oli katsastus, jossa 6 
ratsukkoa 2 pv ja 4 ratsukoa 1 pv. Seuraava valmennus peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Kouluratsastus 
Kevätkaudella 2021 valmentajana toimi Ville Vaurio ja valmennuspaikkana WHD Gård Woikoski ja Ihatsun maneesi  
Kotka. Valmennukset peruttiin vähäisen osallistumisen ja Hevosten herpesviruksen (Equine herpes virus, EHV) vuoksi.

Syksyllä 2021 toteutui kolme kouluratsastuksen liittovalmennus viikonloppua, joista yksi oli katsastus. Ratsukoita katsas-
tettiin myös muissa valmennuksissa. Valmennukset pidettiin Ihatsun maneesilla Kotkassa. Valmentajana toimi Kerstin 
Nyberg, osallistujia näissä valmennuksissa oli yhteensä 32 ratsukkoa. 

Kenttävalmennus
Kaudella 2021 järjestettiin 7 valmennusviikonloppua, joista yksi oli varsinainen katsastusviikonloppu. Ratsukoita katsas-
tettiin kuitenkin useampana viikonloppuna. Valmentajina toimivat keväällä Elmo Jankari ja syyskaudella Petri Tolmunen. 
Valmennuksiin osallistui yhteensä 85 ratsukkoa. Valmennuspaikkoina toimi Ihatsun maneesi ja Harjun Oppimiskeskus.
Valmennusviikonloppu koostui eri tehtävistä: Lauantaina harjoiteltiin rataesteitä/ kouluohjelmia ja sunnuntaina maas-
toesteitä.
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Koulutus 

Vuoden 2021 aikana järjestettiin seuraavat koulutukset:
· Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, etäkoulutus (30 osallistujaa)
· C-ratamestarikurssi ja ratamestarien lisenssikoulutus, Kotka (10 osallistujaa)
Katso myös seuratoimintakohta.

Viestintä
Kaakkois-Suomen alueen tiedotus hoidettiin Facebookin ja nettisivujen avulla sekä Instagramin avulla. Lisäksi alue jul-
kaisi sähköpostitse Kaakon Uutiskirjettä sekä erillisiä tapahtumatietoja liiton sähköisessä tiedotteessa. Kaakkois-Suomen 
alue käyttää tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja.

Talous
Alueen tulos 31.12.2021 esitetään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Alueen tulos hy-
väksytään Suomen Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa.

9.5 Keski-Suomi
Yleistä
Keski-Suomen Ratsastusjaosto on yksi Suomen Ratsastajainliiton kahdeksasta aluejaostosta ja vuosi 2021 oli sen 26. 
toimintavuosi. Toimintavuonna alueella oli 18 (18) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 1473 (1562) jäsentä. Alueella 
toimi 21 (22) Ratsastajainliiton jäsentallia, joista 11 (12) oli ratsastuskouluja. 

Hallinto
Jaoston kuului 9 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Jaosto kokoontui viisi kertaa. 

Varsinaiset jäsenet
Heidi Leiniäinen (JsR), puheenjohtaja, toiminnan ja talouden suunnittelu, 2-tason koulukutsujen julkaisu
Eija Sevon (HanRa), varapuheenjohtaja, sihteeri
Pirjo “Pirre” Heinonen (KoRa), seuravastaava (Setap), rahastonhoitaja
Jonna Salkinoja (KeSeRa) kenttäratsastusvastaava
Jenny Mäkelä (JsR), tapahtuma- ja koulutusvastaava
Sanna Kirvesoja (ÄseRa), nuorisovastaava
Minttu Vesterinen (K-S Ura) kouluratsastusvastaava
Pinja Huttunen (JäRa ), esteratsastusvastaava
Hanna Leskinen (JsR), palkintovastaava
Jaana Manninen (JsR) , pararatsastus

Varajäsen 
Sonja Salkinoja (ÄseRa)

Jaoston ulkopuolelta
Tanja Lampinen (RIERAT), pienlajivastaava (matkaratsastus)
Tiina Pellinen (HanRa), 2-taso estekutsujen julkaisu

Aluejaoston Kevättapaaminen ja alueranking palkittavien muistaminen pidettiin verkossa koronatilanteen takia, etänä 
13 henkeä. Keski-Suomen alueen syyskokous pidettiin 2.11. Jyväskylässä, jossa samalla myös seurakohtaaminen, paikal-
la 21 osallistujaa. 

Keski-Suomi oli edustettuna SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, aluepuheenjohtajiston, kokouksissa. Keski-Suo-
mea aluepuheenjohtajiston kokouksissa edusti Heidi Leiniäinen.Seura- ja tallipalveluiden työryhmän (SETAPin) kokouk-
sissa aluetta edusti Pirjo Heinonen.

Aluepäivät peruuntuivat, joten ei edustusta.
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Seura- ja harrastetoiminta

Alueella toimi 1 Tähtiseuraa, Keurusseudun Ratsastajat ry.

Alue on KesLi:n jäsen.

Seurojen järjestämät tapahtumat
6.6. JäRa Ratsupäivät, yhteistyön virittäminen Jämsän Ravi Ry:n kanssa. 

Kilpailu
Keski-Suomen alueella järjestettiin 6 (5) aluetason kilpailua este- ja kouluratsastuksessa. Kilpailuissa oli yhteensä 44 
(39) luokkaa ja niissä ratsastettiin 612 (693) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 22 (17) näissä kilpailuissa luokkia 
oli yhteensä 105 ja startteja 1290 este- ja kouluratsastuksessa. 

Keski-Suomen alueella lunastettiin 30 euroa maksavia aluekilpailulupia 213 (177). Alueluvan sisältäviä A-, B- ja kansain-
välisiä lupia oli 109 (76). Seuratasolla vaadittavia seuralupia lunastettiin 146 (161).

Valmennus
Aluevalmennuksia pidettiin kouluratsastuksessa, kouluvalmentaja toimi Anu Korppoo.
16.-17.1.  14 ratsukkoa
13.-14.2. 13 ratsukkoa
29.-30.5.  13 ratsukkoa
18.-19.9. 18 ratsukkoa
16.-17.10. 22 ratsukkoa
20.-21.11. 28 ratsukkoa 

Koulutus/tapahtumat
2.5. Kevätkohtaaminen Tero Puustinen, etänä, 13 osallistujaa
2.6. Jaoston ja nuorisotiimin kohtaaminen, 12 henkeä
10.6. Tuulia Luomalan faskialuento etänä, 37 osallistujaa
10.8. Hieronta ilta Kaisu Seppänen, 10 henkeä
2.11. Alueen seurakohtaaminen ja syyskokous, 21 osallistujaa

Viestintä
Keski-Suomen alueen tiedotus hoidettiin internet-sivujen ja sähköisten seuratiedotteiden sekä Facebook-sivujen avulla. 
Keski-Suomen Ratsastusjaosto käyttää tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja. Alueen internet -sivuilla julkaistiin 
myös seurojen ja tallien tapahtumatiedotteita.

Talous
Alueen tulos 31.12.2020 esitetään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Alueen tulos hy-
väksytään Suomen Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa.

9.6. Lounais-Suomi
Yleistä
Vuosi 2021 on Lounais-Suomen alueen (L-SR) 27. toimintavuosi. Lounais-Suomen alue toimii Suomen
Ratsastajainliiton (SRL) alaisena jaostona, eikä ole itsenäinen rekisteröity yhdistys. Toimintavuonna
L-SR:n kuului 82 (85 vuonna 2020) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 5342 (5609) jäsentä. Alueella
toimi 54 (54) SRL:n jäsentallia, joista 28 (27) ratsastuskoulua.

Jaosto kokoontui 11 kertaa.

Varsinaiset jäsenet
Tarja Järviö (LuRa), pj, talous, facebook, palkinnot
Juha Säntti (PRRC), vpj, kenttäratsastuksen lajivastaava, koulutukset
Minna Brandt (SRC), kutsujen tarkastaja, cup-pisteet, kisaranking, kilpailuvastaava
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Tupuna Kangas-Männistö (JAZZ T), tallivastaava
Eliisa Merivirta (SRC), nuorisovastaava, vesimatto
Nea Molander (LuRa), esteratsastuksen lajivastaava, kokoussihteeri
Ulla Tamminen (AuRaMa), SETAP-vastaava/ seuravastaava
Jenna Tammi (TR), tiedotusvastaava, nuorisotiimi
Maarit Teuri (SRS), este- ja kouluvalmennukset

Jaoston ulkopuolelta
Marika Almgren-Haikarainen (COW), lännenratsastuksen lajivastaava
Dan Björklöf (KMR), ATU-ajanottolaitteiden vuokraus
Nan Björklöf (ÅHSF), Ahvenanmaan yhteyshenkilö
Mervi Jaakola (LARA), nettivastaava
Sanna Järvelä (SRS), valjakkoajon lajivastaava
Tomas Kiviranta (SRC), estekilpailujen ratapiirrosten tarkastus
Marja Mikola (AuRaMa), para-ratsastuksen lajivastaava
Eevamaija Norha, kenttävalmennukset
Kalle Nykänen (NR), kilpailukutsujen tarkastaja (kenttä)
Minna Oksanen (SuMaRa), matkaratsastuksen lajivastaava
Riina Vihanto (PARA), kouluratsastuksen lajivastaava

Lounais-Suomen alueen sääntökomitea: Aisa Aarnio-Wihuri, Venla Väätänen, Maarit Teuri, Ulla
Tamminen ja Riina Vihanto

SRL Lounais-Suomen nuorisotiimi: Olivia Abrahamsson, Iida Hietanen, Jenna Holi, Ronja Junnila,
Nonna Paalanen, Vilma Putko ja Laura Väisänen.

L-SR:n kevään suunnittelukokous pidettiin 17.3.2021 etäyhteydellä. Osallistujia oli 35. Syyskokous
pidettiin 10.11.2021 Säkylässä. Kokouksessa oli edustettuina valtakirjoin 17 ratsastusseuraa /
jäsentallia. Kokoukseen osallistui 29 henkilöä.

SRL Lounais-Suomi oli edustettuna SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueen
puheenjohtajiston (APU), kokouksissa. APU kokoontui yhteensä 10 kertaa. Kokouksissa SRL Lounais-
Suomea edusti alueen pj Tarja Järviö (9).

Lounais-Suomen aluejaostosta osallistui 3 henkilöä 30.1.2021 etänä järjestetyille aluepäiville.

Seura- ja harrastetoiminta
Tarja Järviö oli alueiden puheenjohtajiston edustajana SRL:n Reilu Peli –työryhmässä. Ulla Tamminen
kuului seura- ja tallipalveluiden aluetyöryhmään.

SRL Lounais-Suomi on mukana Tunne Poni -hankkeessa SRL Hämeen ja Etelä-Suomen kanssa. Lounais-Suomen osuus 
toteutetaan Leader Varsin Hyvän alueella. Hankkeen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2021 ja Ely-keskuksen hy-
väksyntä rahoitukselle saatiin marraskuussa. Hankkeen tavoitteena on tehdä hevosia ja hevosharrastusta näkyväksi ja 
kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia kuntien, koulujen ja lapsi- ja nuorisotyötä tekevien yhdistysten kanssa. Hankkeen 
puitteissa järjestetään yleisötapahtumia ja koululaisten tallivierailuita. Hanke oli tarkoitus aloittaa Ponit Paimiossa 
-perhetapahtumalla 28.8., mutta tapahtuma peruttiin heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Samalla päätettiin siirtää 
hankkeen muidenkin toimenpiteiden aloitusta vuoden 2022 alkuun ja hakea toteutukselle jatkoaikaa vuoden 2023 
loppuun saakka.

Alueella järjestettiin seura- ja harrastetoimintaan liittyviä luentoja ja tapahtumia (kts. Koulutus).
Seuratapaaminen järjestettiin etänä 23.9. suomen kielellä ja 12.10. yhdessä SRL Pohjanmaan kanssa
ruotsin kielellä. Luentotilaisuuksia järjestettiin muun muassa hevosen tarttuvista taudeista,
ratsastajan fysiikkavalmennuksesta ja tunnetaidoista.

Nuorisotiimi kokoontui säännöllisesti pääsääntöisesti etänä. Nuorisotiimin livekokous pidettiin 17.10.2021 Turussa. 
Koronan takia nuorisotiimin suunnittelemat tapahtumat jouduttiin siirtämään.
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Sofia Roos kuului SRL:n Nuoriin Päättäjiin. Keväällä nuorisotiimiin haettiin uusia jäseniä. Nuorisotiimistä osallistui edus-
taja Napun (Nuorten päättäjien ja alueiden nuorisotiimien yhteistyöelin) kokouksiin.

Alueen keppihevosesteet olivat lainassa kahdeksassa tapahtumassa.

Aluejaosto tarjosi seuroille seurakäyntejä ja etäseurakäyntejä. Seurakäyntejä tehtiin yhteensä viisi ja kaikki vieraillen 
paikan päällä seuroissa.

Alueella oli vuonna 2021 seitsemän Tähtiseuraa: Kaarinan Kenttäratsastajat ry, Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry,  
Ratsastusseura Jazz T ry, Ratsastusseura MeRaTa ry, Ratsastusseura MT-Team ry, Salon Ratsastusseura ry ja Turun Ur-
heiluratsastajat ry.

Kilpailutoiminta
Lounais-Suomen alueen seurat järjestivät 20 (19 v. 2020) aluetason kilpailua koulu- ja
esteratsastuksessa. Kilpailuissa oli yhteensä 135 aluetason luokkaa (124), joissa oli kaikkiaan 2295
(2094) lähtöä. Seuratason kilpailuja järjestettiin 73 (69) koulu-, este-, kenttä- ja pararatsastuksessa.

Vuonna 2021 lunastettiin verkkokaupasta 678 aluekilpailulupaa (505 v. 2020). Alueluvan sisältäviä
kansallisia A-, B- ja kv-lupia lunastettiin 348 (253). Seurakilpailulupia lunastettiin 536 (585).

Alueelliset mestarit ja aluerankingvoittajat on lueteltu tilastoliitteessä.

Lounais-Suomessa on alueellinen sääntökomitea, joka kokoontui alkuvuodesta laatimaan mm.
alueellisten cupien säännöt.

Lounais-Suomessa järjestettiin seuraavat aluecupit:
- Suomen Ratsutarvike estealuecup
- Suomen Ratsutarvike koulualuecup

Lounais-Suomen alue maksoi kaikkien aluemestaruuksien mitalit ja ruusukkeet sekä henkilökohtaisiin mestaruuksiin 
voittajille loimet. Lisäksi alue tuki mestaruuskilpailujen järjestäjiä maksamalla mm. tuomareiden, ratamestareiden ja 
stewardien matkakulut sekä ajanottolaitteistot. Lounais-Suomen alue palkitsi myös aluerankingin perusteella parhaat 
ratsukot pokaalein ja kunniakirjoin sekä voittajat lahjakortein. Lisäksi muistettiin lounaissuomalaisia EM- kilpailuihin 
osallistuneita poniratsastajia. Alue tuki seuroja taloudellisesti pararatsastusluokkien ja esteratsastuksen taitoarvostelu-
luokkien järjestämisessä.

Lounais-Suomen joukkue oli kolmas alueiden välisissä estejoukkuemestaruuksissa 29.8.2021
Pohjanmaalla. Lounais-Suomen joukkueessa olivat: Venla Suoraniemi – Cap Nord D’Hyrecourt, Nella
Mäyrä – Nieland’s Tess, Jade Auranen – Kanada ja Sini Ali-Keskikylä – Auckland. Joukkueenjohtaja oli
Miia Loponen.

Lounais-Suomen joukkue voitti kultaa alueiden välisissä kenttäjoukkuemestaruuksissa 18.9.2021
Niinisalossa. Lounais-Suomen joukkueessa olivat: Iida Kiviniitty – Akdama, Terhi Toivonen – Armani
Boy, Esti Laaksonen – Flaming Tailwind ja Heli Rainio – Hero Hurmaus. Joukkueenjohtaja oli Heli Rainio.

Lounais-Suomen joukkue oli viides alueiden välisissä koulujoukkuemestaruuksissa 17.07.2021
Lappeenrannassa. Lounais-Suomen joukkueessa olivat: Vilma Walli – Kalevan Fairy Tale, Roosa
Tuokko – Rander ja Halla Suonvieri – Okkie. Joukkueenjohtaja oli Terhi Tuokko.
Alueen jäsenseurat ja -tallit saivat lainata maksutta alueen ATU-laitteistoa ja vesihautaa. Ajanottolaitteisto oli käytössä 
11 kisapäivänä. Vesihauta ja ponnahduselementit olivat lainassa kahdessa
valmennustapahtumassa.

Valmennustoiminta
Kouluratsastus
Keväällä Lounais-Suomen ratsukot valmentautuivat yhdessä Hämeen valmennusryhmän kanssa Ypäjällä. Valmennus-
tapahtumia oli neljä, joissa lounaissuomalaisilla 48 valmennuskäyntiä. Syksyllä valmennukset käynnistyivät Paimiossa 
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Korpimäen tallilla. Kouluvalmentajana toimi Kerstin Nyberg. Kaksipäiväisiä valmennuksia pidettiin kolme. Kaikki kerrat 
yhteen laskien oli 53 valmennuskäyntiä.

Esteratsastus
Estevalmentajana toimi Christine Procope. Kaksipäiväisiä valmennuksia pidettiin viisi ja lisäksi kaksi yksipäiväistä. Val-
mennukset pidettiin Ypäjällä, Salossa ja Kaarinassa. Valmennettavia oli 9–18 ratsukkoa/valmennus, kaikki kerrat yhteen 
laskien 127 valmennuskäyntiä.

Kenttäratsastus
Lounais-Suomen kenttävalmennus järjestettiin yhdessä Hämeen renkaan kanssa. Kenttävalmentajana toimi kevät-
kaudella Maija Yli-Huhtala ja syksyllä Petri Tolmunen. Kaikki valmennukset pidettiin Ypäjällä. Valmennuksia jouduttiin 
perumaan COVID 19 -pandemian, hevosten EHV-1-viruksen sekä liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kevätkaudella 
pidettiin vain yksi kaksipäiväinen valmennus. Valmennuskäyntejä kevään aikana kertyi yhteensä 17. Syyspuolella pidet-
tiin katsastus ja kolme muuta kaksipäiväistä valmennuskertaa. Valmennuskäyntejä syyspuolella kertyi yhteensä 47.

Koulutus
SRL Lounais-Suomi järjesti yhteensä 21 koulutus- ym. tilaisuutta. Osa tapahtumista järjestettiin yhdessä alueen seuro-
jen tai muiden hevosalan toimijoiden kanssa (yhteistyöseura sulkeissa). Tapahtumissa oli yhteensä 560 osallistujaa.

31.1. Ponien ja hevosten mittauspäivä, Metsämäki, Turku (30 osallistujaa)
17.3. Kevättapaaminen, etänä (35 osallistujaa)
14.4. Sääntökoulutus, etänä (38 osallistujaa)
17.4. Turvallisuuspäällikkökoulutus, etänä (37 osallistujaa)
11.5. Hevosten tarttuvat taudit Heli Haukioja, etänä (38 osallistujaa)
19.5. Ratsastajan fysiikkavalmennus ja liikkeen hallinta/Marko Yrjövuori, etänä (42 osallistujaa) (SRS)
29.5. Ensiapu1 -kurssi, etänä (20 osallistujaa) (AuRaMa)
20.6. Tunnetaitoja hevosihmisille, etänä (55 osallistujaa) (TUR)
16.6. Lannanpoltto viimein mahdollista? Porin Ravirata (27 osallistujaa)
6.9. Suomenhevosen päivä avoimet ovet, Chapel talli (30 osallistujaa)
12.9. Kepparien Supertapahtuma, Somero (60 osallistujaa) (SSHU)
23.9. Seuratapaaminen, Teams (13 osallistujaa)
25.9. Ylitä itsesi!, Salo (8 osallistujaa) (OnRa)
12.10. Kvällste, föreningsträff för ridföreningar, Teams (11 osallistujaa) (Pohjanmaa)
17.10. Rauhoittavat signaalit ratsastuksessa, Susanna Hämäläinen, etänä (19 osallistujaa)
23.10. Akateemisen ratsastustaiteen viikonloppu, Eurajoki/Rauma (25 osallistujaa) (DR TEAM)
10.11. Syyskokous, Säkylä (29 osallistujaa)
15.11. Tallinpito ja kilpaileminen Saksassa, Niclas ja Laura Aromaa, etänä (40 osallistujaa)
28.11. Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi (9 osallistujaa) (JAZZ T)
10.12. Ratsastajaravit, Pori
11.12. Tiina Tarkkalan istuntaluento + demo, Pori (14 osallistujaa) (PoR, UR)

Lisäksi alueen seurat järjestivät mm. sääntökoulutuksia, luentoja ja retkiä. Näistä tiedotettiin seurojen
ilmoitusten perusteella myös alueen internet-sivuilla.

Viestintä
Lounais-Suomen alueen tiedotus hoidettiin sähköpostitiedotteiden ja alueen Internet-sivujen avulla.
SRL Lounais-Suomi käyttää tiedotuksessa apunaan SRL:n rekisteritietoja. Aluejaoston kokousmuistiot
julkaistiin SRL Lounais-Suomen www-sivuilla. SRL Lounais-Suomi julkaisi uutiskirjeitä, joka lähetettiin jäsenseurojen jä-
senille sähköpostitse. Vuonna 2021 julkaistiin viisi uutiskirjettä, joista kolme myös ruotsiksi. Uutiskirjeet ovat luettavissa 
myös alueen www-sivuilla.

Alueella on facebook-profiili, jolla oli vuoden lopussa 2652 (2529) tykkääjää. Alueen omalla
instagram-tilillä oli vuoden lopussa 1080 (1003) tykkääjää.

SRl Lounais-Suomen nuorisotiimillä on oma Instagram ja YouTube-tili sekä sähköpostiosoite.
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Talous

Alueen talous ja tulos 1.1. - 31.12.2021 esitellään tuloslaskelmalla. Alueiden kirjanpito on osa Suomen
Ratsastajainliiton kirjanpitoa ja alueen kustannuspaikan tulos hyväksytään Ratsastajainliiton
hallituksen kokouksessa.

9.7. Pohjanmaa
Yleistä
Toimintavuosi 2021 oli Pohjanmaan alueen 27. toimintavuosi. Pohjanmaan alue toimii Suomen Ratsastajainliiton (SRL) 
alaisena jaoksena, eikä ole itsenäinen rekisteröity yhdistys. SRL:n alaisia aluejaostoja on Suomessa kahdeksan. Toimin-
tavuonna Pohjanmaan alueeseen kuului 42 ratsastusseuraa (vuonna 2020 44), joissa oli yhteensä 3085 jäsentä (3152). 
Alueella toimi 29 (29) SRL:n jäsentallia, joista 20 (20) oli ratsastuskouluja. 

Hallinto
Jaostoon kuului Pohjanmaan alueen syyskokouksen valitsemina puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä ja 
kaksi varajäsentä. Lisäksi jaoston ulkopuolella on toiminut neljä jäsentä. Jaosto kokoontui kymmenen kertaa.

Jaosto
Pirjo Tammela (IR), puheenjohtaja, talous, alueiden puheenjohtajisto
Maria Rikala (KuRat), varapuheenjohtaja, kenttäratsastusvastaava, este- ja kenttäratsastuksen kilpailukutsut
Nina Grankvist (E-PUR), SETAP-jäsen, koulutukset, turvallisuus
Jonna Potila (J-TEAM), kouluratsastusvastaava, kouluratsastuksen kilpailukutsut, cup kilpailut
Tiia Husa (LaRat), seremoniat, palkinnot
Aino-Maria Hakala, pienlajivastaava
Johanna Rasmus (FäR), säännöt, sihteeri
Sanni Hanhisalo (K-GR), nuorisovastaava, tiedotus
Eveliina Havinen (RaTi), kouluvalmennukset
 
Varajäsenet
Tarja Seurujärvi (Kars), kouluvalmennusvastaava, setap varajäsen
Hanna Rinta-Opas (E-PUR), kalustovastaava

Jaoston ulkopuolelta
Sanna Koskiluhta (VH), pararatsastus
Tove Söderholm (Korsholms), valjakkoajo
Tiina Jokela (MYRat) matkaratsastus
Katja Edsvik (NHV) vikellys

Anu Tuomi (IR), esteratojen tarkistus

Alueen kevättapaaminen pidettiin 27.3 etäyhteydellä, jossa oli 10 osallistujaa. Alueen syyskokous pidettiin 6.11.  
Sokos Hotel Lakeudessa Seinäjoella etäyhteysmahdollisuudella. Kokouksessa oli edustettuna valtakirjoilla 6 seuraa  
ja tallia, osallistujia oli 12, joista 11 paikan päällä ja 1 etänä.

Pohjanmaa oli edustettuna SRL:n alueiden puheenjohtajiston kokouksissa. Alueiden puheenjohtajisto kokoontui  
yhteensä 10 kertaa. Pohjanmaata kokouksissa edustivat puheenjohtaja Pirjo Tammela. 

Aluepäiviä ei vuoden 2021 aikana pidetty.

Seura ja harrastetoiminta
Alueen seura- ja harrastevastaavana toimi Nina Grankvist. SRL:n seura- ja tallipalveluiden alueryhmään (Setap) nimet-
tiin Pohjanmaan edustajaksi Nina Grankvist (3) ja varalle Tarja Seurujärvi (0).

Alue tuki seurojen järjestämiä, kaikille avoimia tapahtumia seura- ja harrastetuella. Tapahtumat on lueteltu kohdassa 
koulutus. Alueella toimi 3 Tähtiseuraa.
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Vuoden 2021 aikana on pidetty 2 seuratapaamista paikan päällä ja 2 teamsillä. 
Lisäksi seurat tapasivat kilpailukalenterin suunnittelutilaisuudessa 9.12. Paikalla 11 henkilöä.
Seurat tapasivat myös kevättapaamisessa 27.3. Paikalla 10 henkilöä.

NuorisotiimiTiimi kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, joista neljä oli etäkokouksia ja kaksi livekokouksia. Elokuussa 
avattiin uusi haku nuorisotiimiin. Hakijoita oli kolme ja kaikki valittiin. Vastaavasti kolme alkuperäistä jäsentä päätti 
kautensa. Vuosi jatkettiin kuitenkin loppuun uusien ja vanhojen jäsenten yhteistyönä ja joulukuussa pidettiin lähitapaa-
minen, jossa oli mukana sekä uusia, että vanhoja jäseniä. Vuoden aikana alueella oli käynnissä nuorisotiimin ideoima 
esteratsastuksen seuratason cup-kilpailu Nuoriso Cup. Osakilpailuja järjestettiin yhteensä seitsemän ja mukana oli 25 
nuorta ratsastajaa. Kolme parasta palkittiin alueen syyskokouksessa. Joulukuussa nuorisotiimi toteutti jälleen jouluka-
lenterin Instagramissa. 

Kilpailutoiminta
Vuonna 2021 Pohjanmaan alueen seurat järjestivät 17 (V. 2020 18) aluetason kilpailua koulu-, este- ja kenttäratsastuk-
sessa. Kilpailuissa oli yhteensä 159 (171) aluetason luokkaa, joissa oli kaikkiaan 3568 (4527) lähtöä. Seuratason kilpailu-
ja järjestettiin 35 (32) koulu- ja esteratsastuksessa, joissa luokkia oli 151 ja lähtöjä 1509. 

Vuonna 2021 lunastettiin 376 aluelupaa (v. 2020 290). Alueluvan sisältäviä A-, B- ja kv-lupia lunastettiin 159 (127). Seu-
rakilpailulupia lunastettiin 208 (190). 

Pohjanmaan alueen mestaruudet kisattiin este-, kenttä ja kouluratsastuksessa. Este- ja kouluhallimestaruuksissa ja 
joukkuemestaruuksissa, este-, kenttä- ja kouluratsastuksen henkilökohtaisissa mestaruuksissa kolme parasta ratsukkoa/
joukkuetta palkittiin mitalein ja ruusukkein sekä voittajat alueen loimilla. Alueella järjestettiin myös ratsastuskoulujen ja 
harrastetallien mestaruus, aikuismestaruus ja taitomestaruus (ei järjestetty vähäisen osallistuja määrän takia).

Alueella järjestettiin poniratsukoille Ponipokaali -kilpailu, jossa kilpailtiin koulu- ja esteratsastuksessa. Lisäksi alue 
kannusti seuroja järjestämään 2-tason kilpailuissa vaativia koululuokkia, 120 cm-esteluokkia sekä nuorten hevosten ja 
poniratsukoiden luokkia myöntämällä järjestäjälle tukea ao. luokan toteuttamiseksi. Alue järjesti myös cup-kilpailuja 
este- ja kouluratsastuksessa.

Alue palkitsi syyskokouksen yhteydessä järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa vuoden 2021 aluejoukkueiden välisten 
mestaruuskilpailujen mitalijoukkueet, aluecup-kilpailusarjojen 3 parasta ratsukkoa sekä alueen ratsastajia, jotka menes-
tyivät valtakunnallisissa ja kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa.

Valmennus
Este- ja kenttäratsastus
Valmentajat Maija Yli-Huhtala (kevät) ja Kalle Nykänen (syksy)
Este- ja kenttäratsastuksessa järjestettiin keväällä 2 kaksipäiväistä valmennusta, yhteensä 4 valmennusvuorokautta. 
Valmennuksiin osallistui yhteensä 43 ratsukkoa. Syksyllä valmennuksia ei järjestetty, koska hakijoita ei ollut tarpeeksi.
Esteratsastuksessa oli B-kehitysrenkaassa 8 ratsukkoa, A-/B-renkaissa 6 ratsukkoa.
Kenttäratsastuksessa oli B-kehitysrenkaassa 2 ratsukkoa, A/B-renkaissa 1 ratsukko.

Kouluratsastus
Valmentaja Anu Korppoo
Kouluratsastuksessa järjestettiin 6 kaksipäiväistä valmennusta sekä yksipäiväinen kuivaleiri etäyhteydellä, yhteensä 13 
valmennusvuorokautta. Valmennuksiin osallistui (valmennuskerrat yhteensä) 81 ratsukkoa. B-kehitysrenkaassa/alue-
renkaassa oli 15 ratsukkoa ja A-/B-renkaissa oli 26 ratsukkoa. 

Koulutukset
Pohjanmaan alue järjesti yhteensä 7 koulutusta/tilaisuutta, joissa oli 136 osallistujaa. 
- 6.2.2021 Lisenssikoulutus estetuomareille, C- ja B-puheenjohtajatuomareille, ratamestareille ja stewardeille etänä. 

Kouluttaja: Anu Tuomi ja Pia Myrskog. 61 osallistujaa.
- 7.2.2021 Sääntökoulutus aloitteleville kisaajille ja uusille toimijoille etänä. Kouluttaja: Jonna Potila. 14 osallistujaa.
- 7.2.2021 Sääntökoulutus kilpailleille ratsastajille ja kokeneille toimihenkilöille etänä. Kouluttaja: Jonna Potila. 22 osal-

listujaa.
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- 13.3.2021 Koulutuomareiden lisenssikoulutus etänä. Kouluttaja: Osmo Metsälä. 16 osallistujaa.
- 27.3.2021 Canva-koulutus seuroille etänä. 10 osallistujaa.
- 27.5. ja 3.6. B-puheenjohtajatuomarikoulutus etänä. Kouluttaja: Anu Tuomi. 6 osallistujaa.
- 28.10.2021 Turvallisuuspäällikkökoulutus etänä. Kouluttaja: Nina Grankvist. 7 osallistujaa.

Viestintä
Tiedotus hoidettiin sähköpostitse lähetettävän seuratiedotteen (Pohjan Potku), tapahtumakohtaisten sähköpostitiedot-
teiden sekä alueen internetsivujen avulla. Pohjanmaan aluejaosto ylläpitää aktiivisesti Facebook ja Instagram-sivuja, joi-
ta käytettiin apuna tiedotuksessa ja erityisesti kilpailutulosten uutisoinnissa. Aluejaosto käyttää tiedotuksessa apunaan 
SRL:n rekisteritietoja. 

Talous 
Alueen talous ja tulos 1.1. - 31.12.2021 esitellään tuloslaskelmalla.  Alueiden kirjanpito on osa Suomen Ratsastajainlii-
ton kirjanpitoa ja alueen kustannuspaikan tulos hyväksytään Suomen Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa.

9.8. Pohjois-Suomi
Yleistä
Tilivuosi 2021 oli Pohjois-Suomen alueen (PSR) 27. toimintavuosi. Pohjois-Suomen alue toimii Suomen Ratsastajainlii-
ton (SRL) alaisena jaostona, eikä ole itsenäinen rekisteröity yhdistys. Toimintavuonna Pohjois-Suomen alueeseen kuului 
50 (51) ratsastusseuraa, joissa jäseniä yhteensä 3547 (3734). Alueella toimi 36 (37) SRL: jäsentallia, joista 22 (22) oli 
ratsastuskouluja.

Jaosto 2021
Olli Niskasaari, puheenjohtaja
Ulla Alanko, varapuheenjohtaja, nettisivut, tapahtumat ja koulutukset
Anne-Mari Engman, seurat, erityisryhmät, pienet lajit
Heidi Hautamäki, nuorisotoimintavastaava, tiedotus, kouluratsastusvastaava
Tiina Heikkilä, talous, seuravastaava, seura- ja harrastetuet, nuorisotoiminta
Sari Kemppainen, tiedotusvastaava, Kainuu
Merja Koistinen, tapahtumat ja koulutukset -vastaava
Petra Kopsala, esteratsastus, seurat
Ossi Moilanen, Equipe, kalusto, nettisivut
Satu Myllykangas, esteratsastusvastaava, kilpailukutsut (este ja kenttä), koulutus (este), kokoussihteeri
Hanna Niskasaari, aluevalmennukset, kenttäratsastus
Susanne Orelma-Törmänen, kenttäratsastus, aluevalmennus (kenttä)
Jaoston ulkopuolelta:
Jonna Potila, Pohjois-Suomen kouluratsastuskutsujen tarkistus
P-SR:n hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, osittain etänä ja osittain kokoonnuttiin yhteen. Kevään suunnitteluko-
kous jäi koronapandemian vuoksi pitämättä. 
SRL:n aluejaostojen yhteisen toimielimen, alueen puheenjohtajiston, kokouksissa P-SR:sta edusti Olli Niskasaari (4/4). 
Seura- ja tallipalveluiden alueryhmässä P-S:a edusti Ulla Alanko. Aluepäivät peruttiin Koronapandemian vuoksi ja tapaa-
minen pidettiin pienimuotoisena netin kautta.

Seura- ja harrastetoiminta
Seura- ja aluepalveluiden työryhmässä P-SR:sta edusti Tiina Heikkilä. Seura- ja harrastustoiminnan
osa-alueella P-SR:n tavoite vuonna 2021 oli tukea ja aktivoida alueen seuroja koulutusten ja tapahtumien
järjestämisessä. Koronapandemian vuoksi seurat olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi estyneitä järjestämään tapahtu-
mia. Tavoitteena on luoda alueelle toimintaa, joka on lähtöisin jäsenistön toiveista ja tarpeista, ja joka myös tuo esille 
SRL:n vuoden vuosittaista teemaa. Suurin osa P-SR:n alueen tapahtumista järjestettiin liiton seura- ja harrastetuen 
avulla. Seuratoiminnan tapahtumat ja koulutukset on lueteltu kohdassa koulutus. 
Pohjois-Suomen alueella toimi yksi ratsastuksen Tähtiseura (Kajaanin Ratsastusseura). Kajaanin Ratsastusseura sai vuo-
den aikana myös ensimmäisen aikuisliikunnan Tähtiseura-statuksen.



55

Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintakertomus 2021

Nuorisotoiminta

Nuorisotiimi “Pohjoisen nuoret” kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Oulussa ja teki elokuussa opintomatkan Ypäjälle. 
Nuoret ylläpitivät ahkerasti omia Instagram -sivujaan ja järjestivät sitä kautta erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Nuoriso-
tiimiin kuului kuusi nuorta eri puolilta Pohjois-Suomea.

Yrittäjät
Hyvinvoiva Hevosyrittäjä -hanke jatkui vielä kahdella tapaamisella vuonna 2021. Muut mukana olevat toimijat hank-
keessa olivat Pro Agria, Diak ja Kamk.

Kilpailutoiminta
P-SR:n alueella järjestettiin kauden 2021 aikana 16 (6) aluetason kilpailua koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Kilpai-
luissa oli yhteensä 96 luokkaa (49), joissa yhteensä 1229 lähtöä (660). Seuratason kilpailuja järjestettiin 38 (29) este-, 
koulu- ja kenttäratsastuksessa, joissa oli yhteensä 178 luokkaa ja yhteensä 1808 lähtöä.

Aluekilpailulupia P-SR:n alueella lunastettiin 399 (268) kappaletta. Alueluvan sisältämiä A-, B- ja kansainvälisiä kilpailu-
lupia lunastettiin 179 (143). E-kilpailulupia lunastettiin 494 (408).  

Alueen kalustovastaavana toimi Ossi Moilanen. Alueen kilpailujärjestäjille vuokraama kalusto sisältää
estekontin, ajanottolaitteisto ATU:n ja LA-puhelimia. Kalusto on ollut aktiivisessa käytössä pääsääntöisesti
Pohjois-Suomen alueen kilpailuissa, joskin kalustoa vuokrataan tarvittaessa myös muille alueille.  

Valmennustoiminta
Valmennukset järjestettiin pääsääntöisesti Hylkykarilla Oulunsalossa. Lisäksi valmennustapahtumia oli seuraavissa pai-
koissa: Ruukin maaseutuopisto, Äimärautio Hevosklinikan maneesi, Kuivasjärvi, Hevostalli Roininen Liminka.

Esteratsastus
Liittovalmentajana toimi kevätkauden Pinja Immonen ja syyskauden Sonja Mäkelä. Valmennuksia järjestettiin vuoden 
aikana 6 kertaa ja niihin osallistui 46 ratsukkoa

Kouluratsastus
Liittovalmentajana toimi Arto-Pekka Heino. Valmennuksia järjestettiin vuoden aikana 0 kertaa ja niihin osallistui 75 
ratsukkoa

Kenttäratsastus
Liittovalmennusta ei järjestetty

Koulutus
P-SR järjesti vuoden 2021 aikana yhteensä 15 erilaista koulutus- ym. tapahtumaa, joissa oli yhteensä noin 1.000 osallis-
tujaa.
7.2.2022 Eläinlääkäri Katja Hautalan luento: Hevosten tarttuvat taudit, Teamsin kautta, osallistujia 16
13.2.2021 Pararatsastuksen luokittelutilaisuus
7.3.2021 Kilpailusääntökoulutus, Facebook-live, osallistujia 58
14.4.2021 Kevätkohtaaminen, Teams, osallistujia 14
29.4.2021 Mervi Pakola luennoi lännenratsastuksesta Facebook-liven kautta, osallistujia 119
29.-30.5.2021 Estetuomarikurssi, Teams, osallistujia 11
29.-30.5.2021 Stewardien peruskurssi, Ylivieska, osallistujia 5
1.6.2021 Heta Rautiainen luennoi hevosen oppimisesta ja persoonallisuudesta, osallistujia 28
19.7.2021 Ratsastajaravit, Äimärautio, Oulu
28.8.2021 Ookko nää hevostellu -tapahtuma, Äimärautio, Oulu
31.10.2021 Susanna Rautasen esteklinikka, yhteistyössä LidRid Teamin kanssa. (peruttiin)
6.-7.11.2021 Seurojen ja yrittäjien superviikonloppu, osallistujia 16
6.11.2021 Kultaisen Kavion Gaala, osallistujia 55
27.11.2021 C-ratamestarikurssi yhteistössä ORK:n kanssa, Ruukki. Osallistujia 9
29.11.2021 Heta Rautiainen luennoi aiheesta Turvallinen ja osaava ratsu. Osallistujia 19
Pohjois-Suomalaiset ratsastusseurat järjestivät vuoden aikana 6 tapahtumaa, joille alue myönsi tukea yhteensä 1.200 €
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Viestintä

Alueen viestintävastaavana toimivat Heidi Hautamäki ja Sari Kemppainen. Tiedotustoiminta toteutettiin pääasiassa alueen 
verkkosivujen (www.ratsastus.fi/pohjois-suomi), Facebook-sivun, Instagramin ja kohdennetun sähköpostiviestinnän kautta. 

Maaliskuun lopulla julkaistiin Pohjois-Suomen omat nettisivut osoitteessa https://srlpohjoissuomi.com/ 

Tiedotuksesta ja viestinnästä vastasivat SRL:n Emmi Kupiainen ja Sanna Hämäläinen www-sivustojen ja sähkö-
postiviestinnän osalta sekä www-sivustojen ja sosiaalisen median osalta Ulla Alanko ja Sari Kemppainen. Sähkö-
postiviestinnän apuna käytettiin SRL:n rekisteritietoja ja sosiaalisen median yleisöä haettiin seurojen ja Pohjois-
Suomen vaikuttajien kautta.  

Vuonna 2021 sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen rooli tiedottamisessa kasvoi edellisten vuosien tapaan. SRL 
Pohjois-Suomi Facebook -sivun seuraajien määrä nousi vuoden 2021 aikana noin 1800 seuraajaan (1700). Alueen 
Instagram-tilin (@srlpohjoissuomi) seuraajamäärä oli vuoden 2021 lopussa noin 900 (700).
Vuoden aikana toteutettiin myös jäsenkysely, johon saatiin 200 vastausta. Vastaukset antoivat hyvä pohjan vuoden 
2022 toiminnan suunnittelulle.

10. Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry

Toimintakertomus 2021

Hallituksen esitys kevätkokoukselle 24.4.2022:
Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistyksellä ei ole ollut vuoden 2021 aikana varsinaista toimintaa.

Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2022.

HALLITUS

http://www.ratsastus.fi/pohjois-suomi
https://srlpohjoissuomi.com/
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